
VAPRISOL®

(injectare clorhidrat de 

conivaptan)

DESCRIERE

VAPRISOL®(conivaptan clorhidrat injectabil) este un antagonist dublu 

nonpeptidic al argininei vasopresinei (AVP) V1Ași V2receptori.

Clorhidratul de conivaptan este chimic 

[1,1'-bifenil]-2-carboxamidă,

N-[4-[(4,5-dihidro-2-metilimidazo[4,5-d][1]benzazepin-6(1H)-

il)carbonil]fenil]-, monoclorhidrat având o greutate moleculară de 

535,04 și formula moleculară C32H26N4O2·Acid clorhidric. Formula 

structurală a clorhidratului de conivaptan este:
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Clorhidratul de conivaptan este o pulbere albă până la aproape albă sau alb-

portocaliu pal, care este foarte puțin solubilă în apă (0,15 mg/ml la 23°C). 

Conivaptan clorhidrat injectabil este furnizat sub formă de lichid steril într-o fiolă. 

Fiecare fiolă va furniza 20 mg clorhidrat de conivaptan, 1,2 g propilenglicol, 0,4 g 

etanol și apă pentru preparate injectabile, qs se adaugă acid lactic pentru ajustarea 

pH-ului la 3,0.
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Farmacodinamica

Clorhidratul de conivaptan este un antagonist dublu AVP cu afinitate 

nanomolară pentru V uman.1Ași V2receptori in vitro. Nivelul de AVP din sângele 

circulant este critic pentru reglarea echilibrului hidric și electrolitic și este de 

obicei crescut atât în   hiponatremia euvolemică, cât și în cea hipervolemică. 

Efectul AVP este mediat prin V2receptori, care sunt cuplati funcțional la canalele 

de acvaporină din membrana apicală a canalelor colectoare ale rinichilor. Acești 

receptori ajută la menținerea osmolalității plasmatice în limitele normale. 

Efectul farmacodinamic predominant al clorhidratului de conivaptan în 

tratamentul hiponatremiei este prin V.2antagonismul AVP în canalele colectoare 

renale, un efect care are ca rezultat acvareza sau excreția de apă liberă. Efectele 

farmacodinamice ale clorhidratului de conivaptan includ excreția crescută de 

apă liberă (adică clearance-ul efectiv al apei [EWC]), în general însoțită de 

creșterea pierderii nete de lichid, creșterea producției de urină și scăderea 

osmolalității urinei. Studiile pe modele animale de hiponatremie au arătat că 

clorhidratul de conivaptan a prevenit apariția semnelor fizice legate de 

hiponatremie la șobolani cu sindrom de secreție inadecvată a hormonului 

antidiuretic.

Farmacocinetica

Farmacocinetica conivaptanului a fost caracterizată la subiecți sănătoși, 

populații speciale și pacienți care au urmat regimuri de dozare atât pe cale 

orală, cât și pe cea intravenoasă. Farmacocinetica conivaptanului după 

perfuzia intravenoasă (40 mg/zi până la 80 mg/zi) și administrarea orală este 

neliniară, iar inhibarea de către conivaptan a propriului său metabolism pare a 

fi factorul major pentru neliniaritate. Variabilitatea intersubiecți a 

farmacocineticii conivaptanului este mare (94% CV în CL).
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Farmacocinetica conivaptanului și metaboliților săi a fost caracterizată la subiecți de 

sex masculin sănătoși cărora li sa administrat clorhidrat de conivaptan ca doză de 

încărcare de 20 mg (perfuzată timp de 30 de minute), urmată de o perfuzie continuă 

de 40 mg/zi timp de 3 zile. Media Cmaxpentru conivaptan a fost de 619 ng/mL și a 

apărut la sfârșitul dozei de încărcare. Concentrațiile plasmatice au atins un nivel 

minim la aproximativ 12 ore după începerea dozei de încărcare, apoi au crescut 

treptat pe durata perfuziei până la o concentrație medie de 188 ng/ml la sfârșitul 

perfuziei. Timpul mediu de înjumătățire plasmatică prin eliminare după perfuzia de 

conivaptan a fost de 5,0 ore, iar clearance-ul mediu a fost de 15,2 l/h.

Într-un studiu deschis de siguranță și eficacitate, farmacocinetica conivaptanului a fost 

caracterizată la pacienții cu hiponatremie hipervolemică sau euvolemică (cu vârsta 

cuprinsă între 51 și 89 de ani) cărora li sa administrat clorhidrat de conivaptan în doză de 

încărcare de 20 mg (perfuzată timp de 30 de minute), urmată de o perfuzie continuă de 20 

sau 40 mg/zi timp de 4 zile. Concentrațiile plasmatice mediane de conivaptan sunt 

prezentate în Figura 1, iar parametrii farmacocinetici sunt rezumați în Tabelul 1.

Figura 1. Profiluri mediane ale concentrației plasmatice în funcție de timp după doza 

de încărcare de 20 mg și perfuzie de 20 mg/zi (cerc deschis) sau 40 mg/zi (cerc închis) 

timp de 4 zile
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Tabelul 1.

30 de minute și 20 mg/zi sau 40 mg/zi perfuzie timp de 4 zile (Studiul 087-

CL-080)

Parametri farmacocinetici după doza de încărcare de 20 mg pt

Parametru IV conivaptan
20 mg/zi

IV conivaptan
40 mg/zi

Concentrația de conivaptan la sfârșitul 
dozei de încărcare (ng/ml, la 0,5 ore)
N
Mediană (interval)

12
575,8 (144,5-764,3)

14
781,1 (194,5-1373,5)

Concentrația de conivaptan la sfârșitul 
perfuziei (ng/ml, la 96 de ore)
N
Mediană (interval)

9
107,9 (14,7-588,8)

11
227,5 (4,5-1454,1)

Timpul de înjumătățire prin eliminare (h) N

Mediană (interval)
12
6,7 (3,6-16,9)

14
8,6 (4,7-25,6)

Clearance (l/h)
N
Mediană (interval)

12
10,1 (2,0-37,6)

14
9,5 (1,5-42,5)

Distributie

Conivaptanul se leagă în mare măsură de proteinele plasmatice umane, fiind legat în 

proporție de 99% în intervalul de concentrații de aproximativ 10 până la 1000 ng/ml.

Metabolism și excreție
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CYP3A4 a fost identificat ca singura izoenzimă a citocromului P450 

responsabilă de metabolizarea conivaptanului. Au fost identificați patru 

metaboliți. Activitatea farmacologică a metaboliților la V1ași V2receptorii au 

variat între aproximativ 3-50% și, respectiv, 50-100% cei ai conivaptanului. 

Expunerea combinată a metaboliților după administrarea intravenoasă a 

conivaptanului este de aproximativ 7% cea a conivaptanului și, prin urmare, 

contribuția lor la efectul clinic al conivaptanului este minimă.

După administrarea intravenoasă (10 mg) sau orală (20 mg) de clorhidrat de conivaptan 

într-un studiu de echilibru de masă, aproximativ 83% din doză a fost excretată în fecale 

sub formă de radioactivitate totală și 12% în urină pe parcursul mai multor zile de 

colectare. În primele 24 de ore după administrare, aproximativ 1% din doza intravenoasă 

a fost excretată în urină sub formă de conivaptan intact.

Populații speciale

Insuficiență hepatică

Efectul insuficienței hepatice (inclusiv ascită, ciroză sau hipertensiune 

portală) asupra eliminării conivaptanului după administrarea intravenoasă 

nu a fost evaluat sistematic. Cu toate acestea, s-au observat expuneri 

sistemice crescute după administrarea orală de conivaptan (până la o 

creștere medie de 2,8 ori) la pacienții cu ciroză stabilă și insuficiență 

hepatică moderată. VAPRISOL intravenos a determinat o expunere mai 

mare la conivaptan decât conivaptanul oral, la subiecţii studiului fără 

afectare a funcţiei hepatice. Trebuie avută prudență atunci când se 

administrează VAPRISOL la pacienții cu insuficiență hepatică.

Insuficiență renală

Efectul insuficienței renale asupra eliminării conivaptanului după administrarea 

intravenoasă nu a fost evaluat. Cu toate acestea, după administrarea orală de 

conivaptan, ASC pentru conivaptan a fost de până la 80%
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mai mare la pacienții cu insuficiență renală (CLcr < 60 ml/min/1,73 m2) în 

comparație cu cei cu funcție renală normală. VAPRISOL intravenos a dus la 

o expunere la conivaptan mai mare decât conivaptanul oral, la subiecţii 

studiului fără insuficienţă renală. Trebuie avută prudență atunci când se 

administrează VAPRISOL la pacienții cu insuficiență renală.

Pacienți geriatrici

După o doză orală unică de clorhidrat de conivaptan (15, 30 sau 60 mg), expunerea la 

medicament (ASC) la voluntari bărbați și femei în vârstă (cu vârsta de 65 până la 90 de ani) 

în comparație cu cea observată la subiecții de sex masculin tineri a fost similară pentru 

cei 15 și doze de 30 mg, dar au crescut de aproape 2 ori la doza de 60 mg.

Într-un studiu deschis pentru a evalua siguranța și eficacitatea conivaptanului, un 

subgrup de pacienți geriatri cu hipervolemie sau hiponatremie euvolemică (67-89 de 

ani) au primit o doză de încărcare intravenoasă de 20 mg, urmată de o doză de 20 

mg/zi (N=11) sau 40 mg/zi (N=12) perfuzie intravenoasă timp de 4 zile. Concentrația 

plasmatică mediană a conivaptanului la acești pacienți la sfârșitul perfuziei cu doza 

de încărcare a fost de 628 ng/ml. Concentrația plasmatică mediană de conivaptan la 

sfârșitul perfuziei continue de 4 zile a fost de 117 și 258 ng/ml pentru regimurile de 

20 mg/zi și, respectiv, 40 mg/zi.

Pacienți pediatrici

Farmacocinetica conivaptanului la copii și adolescenți nu a fost 

studiată.

Interacțiuni medicament-medicament

(vezi CONTRAINDICAȚII și PRECAUȚII: Interacțiuni 

medicamentoase)

CYP3A4

Conivaptanul este un substrat sensibil al CYP3A4. Efectul ketoconazolului, un 

inhibitor puternic al CYP3A4, asupra farmacocineticii conivaptanului intravenos 

nu a fost evaluat. Administrarea concomitentă de orală
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clorhidratul de conivaptan 10 mg cu ketoconazol 200 mg a dus la o creștere 

de 4 și, respectiv, de 11 ori a Cmax și, respectiv, ASC a conivaptanului.

Conivaptan este un inhibitor puternic al CYP3A4. Efectul conivaptanului asupra 

farmacocineticii substraturilor CYP3A4 a fost evaluat prin administrarea 

concomitentă de conivaptan cu midazolam, simvastatină și amlodipină. 

Clorhidratul de conivaptan administrat intravenos 40 mg/zi a crescut valorile 

medii ASC de aproximativ 2 și 3 ori pentru dozele de midazolam de 1 mg 

intravenos sau, respectiv, orale de 2 mg. Clorhidratul de conivaptan administrat 

intravenos 30 mg/zi a dus la o creștere de 3 ori a ASC a simvastatinei. 

Clorhidratul de conivaptan oral 40 mg de două ori pe zi a dus la o creștere de 

două ori a ASC și a timpului de înjumătățire al amlodipinei.

Digoxină

Administrarea concomitentă a unei doze de 0,5 mg de digoxină, un substrat al 

glicoproteinei P, cu clorhidrat de conivaptan oral 40 mg de două ori pe zi a dus la o 

reducere cu 30% a clearance-ului și o creștere cu 79% și, respectiv, cu 43% a valorilor 

Cmax și ASC ale digoxinei.

Warfarină

Efectul conivaptanului intravenos asupra farmacocineticii sau farmacodinamicii 

warfarinei nu a fost evaluat. Într-un studiu clinic, a fost investigată potențiala 

interacțiune medicament-medicament a conivaptanului oral cu warfarina, care 

suferă un metabolism major de către CYP2C9 și un metabolism minor de către 

CYP3A4.

Efectele clorhidratului de conivaptan oral 40 mg de două ori pe zi asupra timpului de 

protrombină au fost evaluate la pacienții cărora li s-a administrat terapie orală stabilă cu 

warfarină. După 10 zile de administrare orală de conivaptan, concentrațiile de S- și 

Rwarfarină au fost de 90% și 98% din cele de dinainte de administrarea conivaptanului. 

Valorile corespunzătoare timpului de protrombină după 10 zile de administrare orală de 

conivaptan au fost de 95% față de valoarea inițială. Nici un efect oral
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a fost observat conivaptan asupra farmacocineticii sau farmacodinamicii 

warfarinei.

Captopril și Furosemid

Efectele captoprilului (25 mg) și furosemidei (40 mg sau 80 mg o dată pe zi timp 

de 6 zile) asupra farmacocineticii clorhidratului de conivaptan (30 mg) au fost 

evaluate în studii separate. Farmacocinetica conivaptanului a fost neschimbată 

la administrarea concomitentă de captopril sau furosemid.

Electrofiziologie

Efectul VAPRISOL 40 mg IV și 80 mg IV asupra intervalului QT a fost evaluat după 

prima doză (Ziua 1) și în ultima zi din timpul tratamentului (Ziua 4) într-un grup 

randomizat, simplu-orb, paralel, cu placebo și studiu controlat pozitiv (moxifloxacină 

400 mg IV) la voluntari sănătoși, bărbați și femei, cu vârsta cuprinsă între 18 și 45 de 

ani. ECG-urile digitale au fost obținute la momentul inițial și în zilele 1 și 4. 

Modificarea corectată cu placebo față de valoarea inițială a corecției QT 

individualizate (QTcI) în grupurile de doze VAPRISOL 40 mg și 80 mg în ziua 1 a fost 

de -3,5 msec, respectiv -2,9 msec. , în ziua 1 și -2,1 msec pentru ambele grupuri de 

doze în ziua 4. Rezultate similare au fost obținute folosind fie metodele de corecție 

ale Bazett, fie ale lui Fridericia. Moxifloxacina a provocat o modificare corectată cu 

placebo față de valoarea inițială a QTcI de +7 până la +10 msec în Zilele 1 și, 

respectiv, 4. Tabelul 2: Modificarea medie a corecției QT individualizate (QTcI) 

față de valoarea inițială în ziua 4

Medicament și doză QTcI
Placebo - 3 ms
Vaprizol 40 mg IV - 5,1 ms
Vaprizol 80 mg IV - 5,1 ms
Moxifloxacină 400 mg IV + 7,4 msec

Rezultatele analizei tendinței centrale a QTc indică faptul că 

VAPRISOL nu a avut niciun efect asupra repolarizării cardiace.
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STUDII CLINICE

Într-un studiu dublu-orb, controlat cu placebo, randomizat, multicentric, 56 de 

pacienți cu hiponatremie euvolemică (sodiu seric 115 -130 mEq/L) din cauza unei 

varietăți de cauze subiacente (boli maligne sau nemaligne ale sistemului nervos 

central, plămâni, sau abdomen; hipertensiune arterială; infarct miocardic; diabet; 

osteoartrita; sau idiopatică) au fost tratate timp de 4 zile cu VAPRISOL sau 

placebo. Toți pacienții au primit îngrijiri standard pentru hiponatremie, în primul 

rând restricție de lichide (aportul zilnic de lichide limitat la mai puțin sau egal cu 

2,0 litri). Participanții la studiu au fost randomizați pentru a primi fie placebo IV 

(N=21), fie VAPRISOL 40 mg/zi IV (N=18) sau VAPRISOL 80 mg/zi IV (N=17). 

VAPRISOL a fost administrat ca perfuzie continuă după o perfuzie IV de 30 de 

minute cu o doză de încărcare de 20 mg în prima zi de tratament. Concentrațiile 

de sodiu în ser sau plasmă au fost evaluate înainte de dozare (ora 0) și la 4, 6, 10 

și 24 de ore după doză în toate zilele de tratament. Concentrația medie de sodiu 

seric a fost

124,0 mEq/L la intrarea în studiu.

Modificarea medie a concentrației de sodiu seric față de valoarea inițială pe parcursul 

perioadei de tratament de 4 zile este prezentată în Figura 2.

Figura 2: Modificarea medie (SE) față de valoarea inițială a concentrațiilor de sodiu cu 

VAPRISOL 40 mg/zi
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În urma tratamentului cu 40 mg/zi de VAPRISOL intravenos, 52% din

pacienţii au obţinut o creştere de≥4 mEq/L în concentrația de sodiu seric. 

Modificarea medie față de valoarea inițială a concentrației serice de sodiu la 

sfârșitul a 2 zile de tratament cu VAPRISOL a fost de 5,8 mEq/L (concentrație 

medie 129,4 mEq/L). La sfârșitul perioadei de tratament de 4 zile, modificarea 

medie față de valoarea inițială a fost de 6,4 mEq/L (concentrație medie 130,0 

mEq/L). În plus, după 2 zile și 4 zile de tratament cu VAPRISOL, 39% (după 2 zile) 

și 67% (după 4 zile) dintre pacienți au obținut un> Creștere cu 6 mEq/L a 

concentrației serice de sodiu sau a

sodiu seric normal de≥135 mEq/L. Datele suplimentare privind eficacitatea sunt 

rezumate în tabelul 3.

Tabelul 3. Rezultate de eficacitate ale tratamentului cu VAPRISOL 40 mg/zi

Variabila de eficacitate Placebo
N=21

VAPRISOL 40 mg/zi
N=18

2 zile‡ 4 zi 2 zile ‡ 4 zi
Na seric ajustat la valoarea inițială+ASC pe durata 
tratamentului (mEq·hr/L)

Medie (SD)
LS Medie±SE

25,8 (83,19)
42,6 ± 31,89

113,3 (256,19)
152,9 ± 70,13

222,1 (166,31)
220,4 ± 34,24***

530,8 (389,49)
519,8 ± 75,31**

Numărul de pacienți (%) și durata mediană a evenimentului (h) 
de la prima doză de medicament de studiu până la un 
medicament confirmat≥Creștere cu 4 mEq/L față de valoarea 
inițială a Na seric+, [95% CI]

8 (27,6%)
Nu este estimabil

15 (51,7%)
21.0***, [6, 30]
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Timp total (h) de la prima doză de medicament de studiu 
până la sfârșitul tratamentului în timpul căruia pacienții au 
avut o confirmare≥Creștere cu 4 mEq/L a Na seric+

de la linia de bază
Medie (SD)
LS Medie±SE

2,5 (5,89)
4,0 ± 3,14

17,6 (22,19)
20,8 ± 6,34

24,5 (18,11)
24,1 ± 3,37***

52,5 (34,25)
52,1 ± 6,81**

Ser Na+(mEq/L)
Media inițială (SD)
Media (SD) la sfârşitul tratamentului Modificare de la 
valoarea iniţială la sfârşitul tratamentului

Modificare medie (SD)
LS Modificarea medie ± SE

124,3 (3,93)
125,1 (4,32)

124,3 (3,93)
126,7 (4,82)

123,6 (4,24)
129,4 (4,43)

123,6 (4,24)
130,0 (4,27)

0,8 (2,56)
1,2 ± 0,85

2,4 (4,83)
2,8 ± 0,96

5,8 (4,23)
5,7 ± 0,91**

6,4 (5,23)
6,1 ± 1,03*

Numărul (%) de pacienți care au obținut o confirmare≥
Creștere cu 6 mEq/L față de valoarea inițială a Na seric+

sau un ser normal Na+concentraţie ≥135 mEq/L în 
timpul tratamentului

0 (0) 6 (28,6%) 7 (38,9%)** 12 (66,7%)*

* P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001 față de placebo
‡variabilele de eficacitate au fost evaluate în ziua 2 a unei perioade de tratament de 4 zile

Efectul acvatic al VAPRISOL este prezentat în Figura 3. Conivaptan a produs o creștere 

cumulativă corectată la valoarea inițială a clearance-ului efectiv al apei de peste 2900 ml 

comparativ cu aproximativ 1800 ml cu placebo în ziua 4.

Figura 3. Clearance-ul efectiv cumulativ de apă corectat în funcție de linia de bază
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⎛ UN / A + UK⎞ ⎟EWC = V ×⎜⎜1
⎝
− , unde V este volumul de urină (mL/zi), UN / Aeste concentrația de sodiu în urină, UKeste

PN / A+ PK
⎟⎠

concentrația de potasiu în urină, PN / Aeste concentrația de sodiu în plasmă/ser și PKeste concentrația de 

potasiu în plasmă/ser.

Într-un studiu deschis la pacienți cu hiponatremie euvolemică, 104 pacienți au 

fost tratați timp de 4 zile cu VAPRISOL 20 sau 40 mg/zi IV ca perfuzie continuă 

după o perfuzie IV de 30 de minute cu o doză de încărcare de 20 mg în prima zi 

de tratament. Rezultatele sunt prezentate în Tabelul 4.
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TABEL 4. REZULTATELE DE EFICACITATE ALE TRATAMENTULUI CU VAPRISOL 20 SAU 40 MG/ZI

Obiectiv primar de eficacitate 20 mg/zi
N=11

40 mg/zi
N=93

Na seric ajustat la valoarea inițială+ASC pe durata 
tratamentului (mEq·hr/L) Medie (SD) 1000,2 (34,72) 648,9 (407,37)

Obiective secundare de eficacitate
Numărul de pacienți (%) și durata mediană a evenimentului (h) de la prima 

doză de medicament de studiu până la un medicament confirmat≥Creștere 

cu 4 mEq/L față de valoarea inițială a Na seric+, [95% CI]

10 (90,9)
12.0

[6,0, 24,8]

77 (82,8)
24.4

[24,0, 36,0]

Timp total (h) de la prima doză de medicament de studiu până la 
sfârșitul tratamentului în timpul căruia pacienții au avut o confirmare 
≥Creștere cu 4 mEq/L a Na seric+de la linia de bază

Medie (SD) 78,2 (27,38) 59,7 (32,94)

Ser Na+(mEq/L)
Media inițială (SD)
Media (SD) la sfârșitul tratamentului
Schimbarea medie (SD) de la momentul inițial la sfârșitul 

tratamentului

Media (SD) în ziua de urmărire 11 Modificarea 
medie (SD) de la momentul inițial la ziua de 
urmărire 11
Media (SD) în ziua de urmărire 34 Modificarea 
medie (SD) de la momentul inițial la ziua de 
urmărire 34

121,1 (4,16)
133,5 (2,56)
12,4 (4,75)

124,1 (4,60)
132,4 (4,20)

8,4 (5,38)

130,7 (9,44)
9,5 (11,42)

131,9 (5,80)
8,0 (6,67)

135,6 (4,76)
15,1 (7,77)

134,4 (5,06)
10,6 (6,70)

Numărul (%) de pacienți care au obținut o confirmare≥Creștere 
cu 6 mEq/L față de valoarea inițială a Na seric+sau un ser normal 
Na+concentraţie≥135 mEq/L în timpul tratamentului

10 (90,9%) 68 (73,1%)

Siguranța și eficacitatea VAPRISOL pentru tratamentul 
insuficienței cardiace congestive nu au fost stabilite.

INDICAȚII ȘI UTILIZARE

VAPRISOL este indicat pentru tratamentul hiponatremiei euvolemice (de ex. 

sindromul de secretie inadecvata a hormonului antidiuretic, sau in cadrul 

hipotiroidismului, insuficientei suprarenale, afectiunilor pulmonare etc.) la 

pacientii internati.

VAPRISOL nu este indicat pentru tratamentul pacienţilor cu insuficienţă 

cardiacă congestivă (vezi PRECAUŢII).

CONTRAINDICAȚII

VAPRISOL este contraindicat la pacienții cu hiponatremie hipovolemică și la cei 

care prezintă hipersensibilitate la oricare dintre componentele sale.
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Administrarea concomitentă de VAPRISOL cu inhibitori puternici ai CYP3A4, cum ar fi 

ketoconazol, itraconazol, claritromicină, ritonavir și indinavir, este contraindicată. 

(Consultați PRECAUȚII: Interacțiuni medicamentoase pentru detalii și alte considerații 

importante)

PRECAUȚII

Pacienți hiponatremici cu insuficiență cardiacă congestivă 

subiacentă

Siguranța VAPRISOL la pacienții hiponatremici cu insuficiență cardiacă 

congestivă subiacentă nu a fost stabilită.

Corecția prea rapidă a sodiului seric O creștere 

prea rapidă a concentrației de sodiu seric

(>12 mEq/L/24 ore) poate duce la sechele grave. În studiile clinice 

controlate cu VAPRISOL, aproximativ 9% dintre pacienții cărora li 

sa administrat VAPRISOL în doze de 20-40 mg/zi IV au îndeplinit 

criteriile de laborator pentru corectarea prea rapidă a sodiului 

seric, dar niciunul dintre acești pacienți nu a avut sechele 

neurologice permanente. Deși nu a fost observat în studiile clinice 

cu VAPRISOL, sindromul de demielinizare osmotică a fost raportat 

după corectarea rapidă a concentrațiilor scăzute de sodiu seric. 

Concentrația de sodiu seric și starea neurologică trebuie 

monitorizate în mod corespunzător în timpul administrării 

VAPRISOL, iar administrarea VAPRISOL trebuie întreruptă dacă 

pacientul dezvoltă o rată nedorită de rapidă a creșterii sodiului 

seric. Dacă concentrația de sodiu seric continuă să crească, 

VAPRISOL nu trebuie reluat.
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Insuficiență hepatică

Utilizarea VAPRISOL la pacienții cu insuficiență hepatică (inclusiv 

ascită, ciroză sau hipertensiune portală) nu a fost evaluată 

sistematic.

Expuneri sistemice crescute după administrarea orală de conivaptan au fost 

observate la pacienții cu ciroză stabilă și insuficiență hepatică moderată. 

VAPRISOL intravenos a determinat o expunere mai mare la conivaptan decât 

conivaptanul oral, la subiecţii studiului fără afectare a funcţiei hepatice. Se 

recomandă prudență atunci când se administrează VAPRISOL la pacienții cu 

insuficiență hepatică.

Insuficiență renală

Efectul insuficienței renale asupra eliminării conivaptanului după administrarea 

intravenoasă nu a fost evaluat. Cu toate acestea, după administrarea orală de 

conivaptan, ASC pentru conivaptan a fost cu până la 80% mai mare după o 

singură doză orală și cu 35% mai mare cu doze orale repetate la pacienții cu 

insuficiență renală (CLcr< 60 ml/min/1,73 m).2) în comparație cu cei cu funcție 

renală normală. VAPRISOL intravenos a determinat o expunere mai mare la 

conivaptan decât conivaptanul oral, la subiecţii studiului fără insuficienţă renală. 

Se recomandă prudență atunci când se administrează VAPRISOL la pacienții cu 

insuficiență renală.

Reacții la locul injectării

Conivaptan poate provoca reacții semnificative la locul injectării, chiar și cu o diluție și 

viteze de perfuzie adecvate (vezi Reacții adverse). Conivaptan trebuie administrat 

numai atunci când este preparat și diluat corespunzător (vezi Preparare) prin vene 

mari, iar locul de perfuzie trebuie rotit la fiecare 24 de ore (vezi Dozare și 

Administrare).
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Interacțiuni medicamentoase

(vezi FARMACOLOGIE CLINICĂ: Interacțiuni medicament-medicament) 

CYP3A4

Conivaptan este un substrat al CYP3A4. Administrarea concomitentă de 

VAPRISOL cu inhibitori ai CYP3A4 poate duce la o creștere a concentrațiilor de 

conivaptan. Consecințele creșterii concentrațiilor de conivaptan sunt 

necunoscute. Este contraindicată utilizarea concomitentă a VAPRISOL cu 

inhibitori puternici ai CYP3A4, cum ar fi ketoconazol, itraconazol, claritromicină, 

ritonavir și indinavir.

Conivaptan este un inhibitor puternic al CYP3A4. VAPRISOL poate crește 

concentrațiile plasmatice ale medicamentelor administrate concomitent care sunt 

metabolizate în principal de CYP3A4. În studiile clinice cu clorhidrat de conivaptan 

oral, au apărut două cazuri de rabdomioliză la pacienții cărora li s-a administrat și un 

inhibitor de HMG-CoA reductază metabolizat prin CYP3A4. Utilizarea concomitentă a 

VAPRISOL cu medicamente care sunt metabolizate în principal de CYP3A4 trebuie 

monitorizată îndeaproape sau asocierea trebuie evitată. Dacă se ia o decizie clinică de 

a întrerupe administrarea concomitentă a medicamentelor la dozele recomandate, se 

acordă o perioadă adecvată de timp după încheierea administrării VAPRISOL înainte 

de a relua aceste medicamente.

Digoxină

Administrarea concomitentă de digoxină, un substrat al glicoproteinei P, cu 

conivaptan oral a dus la o reducere a clearance-ului și o creștere a valorilor Cmax și 

ASC ale digoxinei. Prin urmare, dacă digoxina este administrată împreună cu 

VAPRISOL, medicul trebuie să fie atent la posibilitatea creșterii nivelului de digoxină.
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Carcinogeneza, mutageneza, afectarea fertilitatii

Testele biologice de carcinogenitate pe durata de viață standard (104 săptămâni) au 

fost efectuate la șoareci și șobolani. Soarecilor li s-au administrat doze orale de 3, 10 

sau 30 mg/kg/zi la masculi si 1, 3 sau 10 mg/kg/zi la femele prin gavaj. Sobolanilor li 

s-au administrat doze orale de 0,3, 1, 3 sau 10 mg/kg/zi la masculi si 1, 3, 10 sau 30 

mg/kg/zi la femele prin gavaj. Nu a fost observată o incidență crescută a tumorilor la 

doze de până la 30 mg/kg/zi la șoareci (de 6 ori expunerea sistemică la om la un 

bolus IV de 20 mg în ziua 1 urmată de perfuzie IV de 40 mg/zi timp de 3 zile pe baza 

comparației ASC ) sau șobolani (de 2 ori expunerea sistemică la om la un bolus IV de 

20 mg în ziua 1 urmată de perfuzie IV de 40 mg/zi timp de 3 zile pe baza comparației 

ASC).

Conivaptanul nu a fost mutagen sau clastogen cu sau fără activare 

metabolică în testul Ames cuSalmonella typhimuriumșiEscherichia coli, în 

limfocitele din sângele periferic uman, sauin vivotestul micronucleului la 

șobolan.

În studiile de fertilitate după 4 săptămâni de tratament prin bolus intravenos la 0,5, 1,25 

sau 2,5 mg/kg/zi, fertilitatea masculină nu a fost afectată. Cu toate acestea, la femelele 

cărora li s-a administrat conivaptan în bolus IV cu 15 zile înainte de împerechere, până în 

ziua 7 de gestație, a existat diestru prelungit, scăderea fertilității și pierderi crescute pre și 

post-implantare la 2,5 mg/kg/zi (expuneri sistemice mai mici decât doza terapeutică).

Sarcina

Sarcina categoria C

S-a demonstrat că conivaptanul are efecte adverse asupra fătului atunci când 

este administrat animalelor în timpul sarcinii la expuneri sistemice mai mici 

decât cele obținute la o doză terapeutică pe baza comparațiilor ASC. Nu există 

studii adecvate și bine controlate la femeile însărcinate. VAPRISOL
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trebuie utilizat în timpul sarcinii numai dacă beneficiul potențial justifică riscul potențial 

pentru făt. Pacientul trebuie să fie informat despre pericolul potențial pentru făt. 

Conivaptan traversează placenta și se găsește în țesutul fetal la șobolani. Nivelurile din 

țesutul fetal au fost <10% din concentrațiile plasmatice materne, în timp ce nivelurile 

placentare au fost de 2,2 ori mai mari decât concentrațiile plasmatice materne, ceea ce 

indică faptul că conivaptanul poate fi transferat la făt. Conivaptanul care este absorbit de 

țesutul fetal este eliminat lent, ceea ce sugerează că este posibilă acumularea fetală.

Nivelurile laptelui au fost de până la 3 ori mai mari decât nivelurile plasmatice materne 

după o doză intravenoasă de 1 mg/kg (expuneri sistemice mai mici decât cele terapeutice 

pe baza comparațiilor ASC).

La femelele de șobolan cărora li s-a administrat o doză intravenoasă în bolus de 0,5, 1,25 

sau 2,5 mg/kg/zi clorhidrat de conivaptan înainte de împerechere și care a continuat 

până în ziua a 7-a de gestație, a avut loc diestrul prelungit, scăderea fertilității și 

pierderea crescută de implantare pre și postnatală la 2,5 mg/ kg/zi (expuneri sistemice 

mai mici decât doza terapeutică).

La șobolanii gestante cărora li s-au administrat doze intravenoase de 0,5, 1,25 sau 2,5 

mg/kg/zi din ziua 7 până la 17 de gestație (organogeneză), nu s-au observat efecte 

semnificative materne sau fetale la expuneri sistemice mai mici decât expunerea 

terapeutică pe baza comparațiilor ASC.

Sobolanilor gravide li s-a administrat intravenos clorhidrat de conivaptan in doza 

de 2,5 mg/kg/zi (expuneri sistemice mai mici decat terapeutice pe baza ASC) din 

ziua 7 de gestatie pana in ziua 20 de alaptare (intarcare), iar puii au prezentat o 

viabilitate neonatala scazuta, indici de intarcare, întârzierea creșterii și dezvoltării 

fizice (inclusiv maturizarea sexuală) și întârzierea dezvoltării reflexelor. Nu s-au 

observat modificări vizibile la puii de la femele cărora li sa administrat clorhidrat 

de conivaptan la 0,5 sau 1,25 mg/kg/zi din aceeași perioadă. Nu au fost 

observate efecte adverse materne
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cu administrare de clorhidrat de conivaptan (0,5, 1,25 sau 2,5 mg/kg/zi din ziua 7 

de gestație până în ziua 20 de alăptare; expuneri sistemice mai mici decât doza 

terapeutică pe baza comparațiilor ASC.)

La iepuri gestante cărora li s-au administrat doze intravenoase de 3, 6 sau 12 mg/kg/zi din 

ziua de gestație 6 până în 18 (organogeneză) nu au existat constatări fetale; totuși, 

toxicitatea maternă a fost observată în toate grupurile (expuneri sistemice mai mici decât 

doza terapeutică).

În studiile postnatale în bolus la șobolan, s-au observat scăderea viabilității 

neonatale, scăderea indicilor de înțărcare, întârzierea creșterii/dezvoltării 

fizice și întârzierea maturizării sexuale a descendenților la 2,5 mg/kg/zi 

(expuneri sistemice mai mici decât doza terapeutică).

Forța de muncă și livrarea

Efectul conivaptanului asupra travaliului și nașterii la om nu a fost studiat. 

Clorhidratul de conivaptan a întârziat eliberarea la șobolani dozați pe cale orală 

la 10 mg/kg/zi prin gavaj oral (expuneri sistemice echivalente cu doza 

terapeutică pe baza comparațiilor ASC.) Administrarea de clorhidrat de 

conivaptan la 2,5 mg/kg/zi intravenos a crescut mortalitatea puilor peripartum 

(sistemică expunerile au fost mai mici decât doza terapeutică pe baza 

comparațiilor ASC). Aceste efecte pot fi asociate cu activitatea conivaptanului 

asupra receptorilor de oxitocină la șobolan. Relevanța pentru oameni este 

neclară.

Femei care alăptează

Nu se știe dacă conivaptanul se excretă în laptele uman. Deoarece multe medicamente 

sunt excretate în laptele uman, trebuie avută prudență atunci când VAPRISOL este 

administrat unei femei care alăptează. Conivaptanul este excretat în lapte și detectat la 

nou-născuți atunci când este administrat prin administrare intravenoasă la șobolani care 

alăptează. Nivelurile de conivaptan din lapte la șobolani au atins niveluri maxime la 1 oră 

după doză după administrarea intravenoasă și au fost de până la 3
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ori mai mare decât nivelurile plasmatice materne. Administrarea de clorhidrat de 

conivaptan la 2,5 mg/kg/zi intravenos a crescut mortalitatea puilor peripartum; 

expunerile sistemice au fost mai mici decât doza terapeutică pe baza 

comparațiilor ASC.

Utilizare pediatrică

Siguranța și eficacitatea VAPRISOL la copii și adolescenți nu au fost 

studiate.

Utilizare geriatrică

În studiile clinice cu VAPRISOL administrat intravenos sub formă de doză de 

încărcare de 20 mg IV urmată de 40 mg/zi IV timp de 2 până la 4 zile, 52% dintre 

participanți au avut vârsta mai mare sau egală cu 65 de ani și 34% au fost mai mari 

sau egale cu 75 de ani. de varsta. În general, profilul evenimentelor adverse la 

pacienții vârstnici a fost similar cu cel observat în populația generală de studiu.

REACTII ADVERSE

Cele mai frecvente reacții adverse raportate la administrarea de VAPRISOL au 

fost reacțiile la locul perfuziei. În studiile efectuate la pacienți și voluntari 

sănătoși, reacțiile la locul perfuziei au apărut la 52,5% dintre subiecții tratați cu 

VAPRISOL 40 mg/zi, comparativ cu 3,3% în grupul placebo. Majoritatea reacțiilor 

au fost ușoare și nu au dus la întreruperea tratamentului. Cu toate acestea, au 

apărut unele reacții grave la locul de perfuzie, iar reacțiile la locul de perfuzie au 

fost cel mai frecvent tip de eveniment advers care a dus la întreruperea 

tratamentului cu VAPRISOL. (Vezi DOZE ȘI ADMINISTRARE)
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Reacțiile adverse prezentate în tabelul 5 sunt derivate de la 72 de voluntari 

sănătoși și 111 pacienți cu hiponatremie euvolemică cărora li s-a administrat 

VAPRISOL 20 mg IV ca doză de încărcare urmată de 40 mg/zi IV timp de 2 până 

la 4 zile și de la 40 de voluntari sănătoși și 21 de pacienți cu hiponatremie 

euvolemică care a primit placebo. Reacțiile adverse au apărut la cel puțin 2% 

dintre pacienții tratați cu VAPRISOL și la o incidență mai mare la pacienții tratați 

cu VAPRISOL decât la pacienții tratați cu placebo.
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Tabelul 5

IV VAPRISOL: Reacții adverse care apar în≥2% dintre pacienți sau 
voluntari sănătoși și incidență VAPRISOL > incidență placebo

Hiponatremia și studiile voluntare sănătoase
Placebo

N=61
n (%)

40 mg
N=183
n (%)Termen

Tulburări ale sistemului sanguin și limfatic
Anemia NOS

Tulburări cardiace
Fibrilatie atriala

Tulburări gastrointestinale
Constipație
Diaree NOS
Gură uscată
Greaţă
Vărsături NOS

Tulburări generale și afecțiuni ale locului de administrare
Reacția la locul canulei
Edem periferic
Eritem la locul perfuziei
Durere la locul perfuziei

Flebita la locul de perfuzie 

Reacția la locul de perfuzie

Umflarea locului de perfuzie

Durere NOS
Pirexie
Sete

Infecții și infestații
Candidoza orală
Pneumonie NOS
Infecția tractului urinar NOS 

Tulburări de metabolism și nutriție
Deshidratare
Hiperglicemie NOS
Hipoglicemie NOS
Hipokaliemie
Hipomagnezemie
Hiponatremie

Tulburări ale sistemului nervos
Durere de cap

Tulburari psihiatrice
Stare de confuzie
Insomnie

Tulburări renale și urinare
Hematurie
Pollakiuria
poliurie

Afecțiuni cutanate și subcutanate

2 (3,3%) 7 (3,8%)

0 5 (2,7%)

2 (3,3%)
0

2 (3,3%)
2 (3,3%)

0

9 (4,9%)
10 (5,5%)
8 (4,4%)
7 (3,8%)

12 (6,6%)

0
1 (1,6%)

0
1 (1,6%)

0
0

1 (1,6%)
0
0

1 (1,6%)

10 (5,5%)
10 (5,5%)
9 (4,9%)

14 (7,7%)
29 (15,8%)
37 (20,2%)

5 (2,7%)
4 (2,2%)
7 (3,8%)

18 (9,8%)

0
0

1 (1,6%)

4 (2,2%)
5 (2,7%)
6 (3,3%)

0
0
0

1 (1,6%)
0
0

4 (2,2%)
5 (2,7%)
6 (3,3%)

18 (9,8%)
4 (2,2%)
6 (3,3%)

2 (3,3%) 22 (12,0%)

1 (1,6%)
0

7 (3,8%)
6 (3,3%)

1 (1,6%)
0
0

4 (2,2%)
11 (6,0%)
9 (4,9%)
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Eritem
Tulburări vasculare

Hipertensiune arterială NOS

Hipotensiune arterială NOS

Hipotensiune arterială 
ortostatică Flebita NOS

0 5 (2,7%)

0
1 (1,6%)

0
1 (1,6%)

10 (5,5%)
5 (2,7%)

10 (5,5%)
9 (4,9%)

Adaptat de la MedDRA versiunea 6.0

Siguranța VAPRISOL la pacienții hiponatremici cu insuficiență cardiacă 

congestivă subiacentă nu a fost stabilită.

Abuzul și dependența de droguri

VAPRISOL nu are un potențial cunoscut pentru abuzul și/sau dependența de 

droguri psihogene.

Supradozaj

Deși nu sunt disponibile date privind supradozajul la om, VAPRISOL a fost 

administrat ca doză de încărcare de 20 mg în ziua 1 urmată de perfuzie continuă de 

80 mg/zi timp de 4 zile la pacienții cu hiponatremie și până la 120 mg/zi timp de 2 

zile în ICC. pacientii. Nu au fost identificate noi toxicități la aceste doze mai mari, dar 

evenimentele adverse legate de activitatea farmacologică a VAPRISOL, de exemplu 

hipotensiune arterială și sete, au apărut mai frecvent la aceste doze mai mari.

În caz de supradozaj, pe baza activității farmacologice exagerate așteptate, 

se recomandă tratamentul simptomatic cu monitorizarea frecventă a 

semnelor vitale și observarea atentă a pacientului.

DOZAJ SI ADMINISTRARE

VAPRISOL este numai pentru uz intravenos.
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Se recomandă administrarea VAPRISOL prin vene mari și schimbarea 

locului de perfuzie la fiecare 24 de ore pentru a minimiza riscul de 

iritație vasculară.

Terapia cu VAPRISOL trebuie să înceapă cu o doză de încărcare de 20 mg IV 

administrată timp de 30 de minute.

Doza de încărcare trebuie urmată de 20 mg de VAPRISOL administrat în 

perfuzie intravenoasă continuă timp de 24 de ore. După prima zi de 

tratament, VAPRISOL trebuie administrat timp de încă 1 până la 3 zile în 

perfuzie continuă de 20 mg/zi. Dacă sodiul seric nu crește la ritmul dorit, 

VAPRISOL poate fi crescut la o doză de 40 mg pe zi, din nou administrată 

în perfuzie intravenoasă continuă.

Durata totală a perfuziei cu VAPRISOL (după doza de încărcare) nu trebuie 

să depășească patru zile.

Pacienții cărora li se administrează VAPRISOL trebuie să aibă o monitorizare 

frecventă a nivelului de sodiu și volum seric. O creștere prea rapidă a sodiului 

seric (>12 mEq/L/24 ore) poate duce la sechele grave. Pentru pacienții care 

dezvoltă o rată nedorită de rapidă de creștere a sodiului seric, tratamentul cu 

VAPRISOL trebuie întrerupt și starea sodiului seric și starea neurologică trebuie 

monitorizate cu atenție. Dacă sodiul seric continuă să crească, VAPRISOL nu 

trebuie reluat. Dacă hiponatremia persistă sau reapare și pacientul nu a avut 

semne de sechele neurologice de creștere rapidă a sodiului seric, VAPRISOL 

poate fi reluat cu o doză redusă. (vedeaPRECAUȚII: Corecția prea rapidă a 

sodiului seric)

Pentru pacienții care dezvoltă hipovolemie sau hipotensiune arterială în timpul tratamentului 

cu VAPRISOL, tratamentul cu VAPRISOL trebuie întrerupt și starea volumului și
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semnele vitale trebuie monitorizate frecvent. Odată ce pacientul este din nou 

euvolemic și nu mai este hipotensiv, VAPRISOL poate fi reluat cu o doză redusă 

dacă pacientul rămâne hiponatremic.

Pregătirea

Compatibilitate și stabilitate

Atenție: VAPRISOL trebuie diluat numai cu 5% dextroză 

injectabilă.

VAPRISOL este compatibil cu 5% dextroză injectabilă și este stabil până la 24 

de ore după amestecare.VAPRISOL nu trebuie amestecat sau 

administrat cu injecție Ringer lactat sau injecție cu clorură de sodiu 

0,9%.Compatibilitatea cu alte medicamente nu a fost studiată; prin urmare, 

VAPRISOL nu trebuie combinat cu niciun alt produs din aceeași linie sau 

pungă intravenoasă.

Doza de încărcare

Retrageți 4 ml (20 mg) de VAPRISOL (4 ml de clorhidrat de conivaptan injectabil) 

și adăugați într-o pungă de perfuzie care conține 100 ml de dextroză injectabilă 

5%, USP. Întoarceți ușor punga de câteva ori pentru a asigura amestecarea 

completă a soluției. Conținutul pungii IV trebuie administrat timp de 30 de 

minute.

Infuzie continuă

Pentru a pregăti o perfuzie IV continuă care conține 20 mg clorhidrat de 

conivaptan, extrageți 4 ml (20 mg) dintr-o singură fiolă de VAPRISOL și diluați 

într-o pungă IV care conține 250 ml de 5% dextroză injectabilă, USP. Întoarceți 

ușor punga de câteva ori pentru a asigura amestecarea completă a soluției. 

Conținutul pungii IV trebuie administrat timp de 24 de ore.
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Pentru a pregăti o perfuzie IV continuă care conține 40 mg clorhidrat de 

conivaptan, extrageți 4 ml (20 mg) din fiecare dintre cele două fiole de 

VAPRISOL (8 ml [40 mg] clorhidrat de conivaptan injectabil) și diluați într-o 

pungă IV care conține 250 ml de 5% Injecție de dextroză, USP. Întoarceți ușor 

punga de câteva ori pentru a asigura amestecarea completă a soluției. 

Conținutul pungii IV trebuie administrat timp de 24 de ore.

Fiola VAPRISOL este de unică folosință. Aruncați conținutul 

neutilizat al fiolei.

Produsele medicamentoase administrate parenteral trebuie inspectate vizual pentru a 

detecta particule și decolorare înainte de administrare, ori de câte ori soluția și 

recipientul permit. Dacă se observă particule sau tulburări, soluția medicamentoasă nu 

trebuie utilizată.

Soluția diluată de VAPRISOL trebuie utilizată imediat, iar administrarea 

trebuie finalizată în 24 de ore de la amestecare.
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DEPOZITARE

Magazin la 25°C (77°F); excursii permise la 15 - 30°C (59 - 86°F), temperatura 

camerei controlată (în conformitate cu USP). A nu se păstra la temperaturi sub 

15° C (59° F). Fiolele trebuie păstrate în recipientele lor de carton, ferite de 

lumină, până când sunt gata de utilizare.

CUM SE Aprovizionează

VAPRISOL®(conivaptan clorhidrat injectabil) este furnizat în fiole de sticlă 

transparentă de 4 ml, tăiate într-un punct. Fiecare fiolă conţine clorhidrat de 

conivaptan 20 mg.

10 fiole/cutie (NDC 0469-1601-04)

Doar Rx

Comercializat de:

Astellas Pharma US, Inc. 

Deerfield, IL 60015-2548

Produs de:

Astellas Tokai Co., Ltd. Uzina Yaizu 

Shizuoka 425-0072, Japonia

decembrie 2005
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