
ВАПРИЗОЛ®

(инжекция с кониваптан 

хидрохлорид)

ОПИСАНИЕ

ВАПРИЗОЛ®(кониваптан хидрохлорид инжекция) е непептиден, 

двоен антагонист на аргинин вазопресин (AVP) V1Аи В2рецептори.

Кониваптан хидрохлоридът е химически 

[1,1'-бифенил]-2-карбоксамид,

н-[4-[(4,5-дихидро-2-метилимидазо[4,5-д][1]бензазепин-6(1Х)-

ил)карбонил]фенил]-, монохидрохлорид с молекулно тегло 535,04 

и молекулна формула C32Х26н4О2·HCl. Структурната формула на 

кониваптан хидрохлорид е:

О

О н . HCl

н
Х

NH

н CH3

Кониваптан хидрохлорид е бял до почти бял или бледо оранжево-бял прах, 

който е много слабо разтворим във вода (0,15 mg/mL при 23°C). Кониваптан 

хидрохлорид за инжектиране се доставя като стерилна течност в ампула. Всяка 

ампула ще достави 20 mg кониваптан хидрохлорид, 1,2 g пропилей гликол, 0,4 

g етанол и вода за инжекции, qs се добавя млечна киселина за регулиране на 

pH до 3,0.
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Фармакодинамика

Кониваптан хидрохлорид е двоен AVP антагонист с наномоларен афинитет към човешки 

V1Аи В2рецептори in vitro. Нивото на AVP в циркулиращата кръв е от решаващо значение 

за регулирането на водния и електролитния баланс и обикновено е повишено както при 

еуволемична, така и при хиперволемична хипонатриемия. AVP ефектът се медиира чрез 

V2рецептори, които са функционално свързани с аквапориновите канали в апикалната 

мембрана на събирателните канали на бъбреците. Тези рецептори помагат за 

поддържане на плазмената осмоларност в рамките на нормалните граници. 

Преобладаващият фармакодинамичен ефект на кониваптан хидрохлорид при 

лечението на хипонатриемия е чрез неговия V2антагонизъм на AVP в бъбречните 

събирателни канали, ефект, който води до аквареза или отделяне на свободна вода. 

Фармакодинамичните ефекти на кониваптан хидрохлорид включват повишено 

отделяне на свободна вода (т.е. ефективен воден клирънс [EWC]), обикновено 

придружено от увеличена нетна загуба на течности, повишено отделяне на урина и 

намален осмоларитет на урината. Проучвания върху животински модели на 

хипонатриемия показват, че кониваптан хидрохлорид предотвратява появата на 

свързани с хипонатриемия физически признаци при плъхове със синдрома на 

неподходяща секреция на антидиуретичен хормон.

Фармакокинетика

Фармакокинетиката на кониваптан е охарактеризирана при здрави индивиди, 

специални популации и пациенти, прилагащи както орални, така и интравенозни 

режими на дозиране. Фармакокинетиката на кониваптан след интравенозна 

инфузия (40 mg/ден до 80 mg/ден) и перорално приложение е нелинейна и 

инхибирането от кониваптан на собствения му метаболизъм изглежда е 

основният фактор за нелинейността. Междусубектната вариабилност на 

фармакокинетиката на кониваптан е висока (94% CV в CL).
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Фармакокинетиката на кониваптан и неговите метаболити се характеризира при здрави 

мъже, на които е приложен кониваптан хидрохлорид като натоварваща доза от 20 mg 

(инфузия в продължение на 30 минути), последвана от непрекъсната инфузия от 40 mg/

ден в продължение на 3 дни. Средно Cмаксза кониваптан е 619 ng/mL и се наблюдава в 

края на натоварващата доза. Плазмените концентрации достигат минимум 

приблизително 12 часа след началото на натоварващата доза, след което постепенно се 

повишават по време на продължителността на инфузията до средна концентрация от 188 

ng/mL в края на инфузията. Средният терминален елиминационен полуживот след 

инфузия на кониваптан е 5,0 часа, а средният клирънс е 15,2 L/h.

В открито проучване за безопасност и ефикасност фармакокинетиката на кониваптан се 

характеризира при пациенти с хиперволемична или еуволемична хипонатриемия (на 

възраст 51-89 години), получаващи кониваптан хидрохлорид като натоварваща доза от 20 

mg (инфузия в продължение на 30 минути), последвана от непрекъсната инфузия 20 или 

40 mg/ден в продължение на 4 дни. Средните плазмени концентрации на кониваптан са 

показани на Фигура 1, а фармакокинетичните параметри са обобщени в Таблица 1.

Фигура 1. Профили на средната плазмена концентрация-време след 20 mg 

натоварваща доза и 20 mg/ден (отворен кръг) или 40 mg/ден (затворен кръг) 

инфузия за 4 дни
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Маса 1.

30 минути и 20 mg/ден или 40 mg/ден инфузия за 4 дни (Проучване 087-

CL-080)

Фармакокинетични параметри след натоварваща доза от 20 mg за

Параметър IV кониваптан
20 mg/ден

IV кониваптан
40 mg/ден

Концентрация на кониваптан в края на 
натоварващата доза (ng/ml, на 0,5 часа)
н
Медиана (диапазон)

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

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

Концентрация на кониваптан в края на 
инфузията (ng/ml, на 96 часа)
н
Медиана (диапазон)

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

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

Елиминационен полуживот (hr) 

N

Медиана (диапазон)

12
6,7 (3,6-16,9)

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

Клиренс (л/ч)
н
Медиана (диапазон)

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

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

Разпределение

Кониваптан се свързва в голяма степен с човешките плазмени протеини, като е 

свързан в 99% в диапазона на концентрация от приблизително 10 до 1000 ng/mL.

Метаболизъм и екскреция
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CYP3A4 е идентифициран като единственият изоеним на цитохром Р450, 

отговорен за метаболизма на кониваптан. Идентифицирани са четири 

метаболита. Фармакологичната активност на метаболитите при V1аи В2

рецепторите варират от приблизително 3-50% и 50-100% от тези на conivaptan, 

съответно. Комбинираната експозиция на метаболитите след интравенозно 

приложение на кониваптан е приблизително 7% от тази на кониваптан и 

следователно техният принос за клиничния ефект на кониваптан е минимален.

След интравенозно (10 mg) или перорално (20 mg) приложение на кониваптан 

хидрохлорид в проучване на масовия баланс, приблизително 83% от дозата се 

екскретира във фекалиите като обща радиоактивност и 12% в урината за няколко дни на 

събиране. През първите 24 часа след дозирането приблизително 1% от интравенозната 

доза се екскретира в урината като непокътнат кониваптан.

Специални популации

Чернодробно увреждане

Ефектът от чернодробно увреждане (включително асцит, цироза или портална 

хипертония) върху елиминирането на кониваптан след интравенозно приложение не е 

систематично оценяван. Въпреки това, повишени системни експозиции след 

приложение на перорален кониваптан (до средно 2,8-кратно увеличение) са 

наблюдавани при пациенти със стабилна цироза и умерено чернодробно увреждане. 

Интравенозното приложение на VAPRISOL е довело до по-висока експозиция на 

кониваптан в сравнение с пероралния кониваптан при участници в проучването без 

увреждане на чернодробната функция. Трябва да се внимава, когато се прилага VAPRISOL 

на пациенти с увредена чернодробна функция.

Бъбречна недостатъчност

Ефектът от бъбречно увреждане върху елиминирането на кониваптан след 

интравенозно приложение не е оценен. Въпреки това, след прилагане на 

перорален кониваптан, AUC за кониваптан е до 80%

5



по-високи при пациенти с бъбречно увреждане (CLcr< 60 mL/min/1,73 m2) в сравнение с 

тези с нормална бъбречна функция. Интравенозното приложение на VAPRISOL е довело 

до по-висока експозиция на кониваптан в сравнение с пероралния кониваптан при 

участници в проучването без увреждане на бъбречната функция. Трябва да се внимава, 

когато се прилага VAPRISOL на пациенти с увредена бъбречна функция.

Гериатрични пациенти

След еднократна перорална доза кониваптан хидрохлорид (15, 30 или 60 mg), 

експозицията на лекарството (AUC) при възрастни мъже и жени доброволци (на възраст 

от 65 до 90 години) в сравнение с тази, наблюдавана при млади мъже, е била подобна за 

15 и дози от 30 mg, но се увеличават почти 2 пъти при доза от 60 mg.

В отворено проучване за оценка на безопасността и ефикасността на кониваптан, 

подгрупа от пациенти с гериатрична хиперволемична или еуволемична 

хипонатриемия (67-89 години) получиха интравенозна натоварваща доза от 20 mg, 

последвана от 20 mg/ден (N=11) или 40 mg/ден (N=12) интравенозна инфузия за 4 

дни. Средната плазмена концентрация на кониваптан при тези пациенти в края на 

инфузия на натоварваща доза е 628 ng/mL. Средната плазмена концентрация на 

кониваптан в края на 4-дневната непрекъсната инфузия е 117 и 258 ng/mL 

съответно за режимите от 20 mg/ден и 40 mg/ден.

Педиатрични пациенти

Фармакокинетиката на кониваптан при педиатрични пациенти не е 

проучвана.

Лекарствени взаимодействия

(вижте ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: Лекарствени 

взаимодействия)

CYP3A4

Conivaptan е чувствителен субстрат на CYP3A4. Ефектът на кетоконазол, мощен 

инхибитор на CYP3A4, върху фармакокинетиката на интравенозния кониваптан не 

е оценен. Едновременно приложение на перорално
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кониваптан хидрохлорид 10 mg с кетоконазол 200 mg води до 4- и 11-

кратно увеличение на Cmax и AUC на кониваптан, съответно.

Conivaptan е мощен инхибитор на CYP3A4. Ефектът на кониваптан върху 

фармакокинетиката на субстратите на CYP3A4 е оценен при едновременното 

приложение на кониваптан с мидазолам, симвастатин и амлодипин. 

Интравенозен кониваптан хидрохлорид 40 mg/ден повишава средните 

стойности на AUC приблизително 2- и 3-кратно за 1 mg интравенозни или 2 mg 

перорални дози мидазолам, съответно. Интравенозният кониваптан 

хидрохлорид 30 mg/ден води до 3-кратно увеличение на AUC на симвастатин. 

Перорален кониваптан хидрохлорид 40 mg два пъти дневно води до 2-кратно 

увеличение на AUC и полуживота на амлодипин.

дигоксин

Едновременното приложение на доза от 0,5 mg дигоксин, P-гликопротеинов 

субстрат, с перорален кониваптан хидрохлорид 40 mg два пъти дневно води до 30% 

намаление на клирънса и съответно 79% и 43% увеличение на стойностите на 

Cmax и AUC на дигоксин.

Варфарин

Ефектът на интравенозния кониваптан върху фармакокинетиката или 

фармакодинамиката на варфарин не е оценен. Потенциалното лекарствено 

взаимодействие на перорален кониваптан с варфарин, който претърпява 

основен метаболизъм от CYP2C9 и незначителен метаболизъм от CYP3A4, е 

изследвано в клинично проучване.

Ефектите на перорален кониваптан хидрохлорид 40 mg два пъти дневно върху 

протромбиновото време са оценени при пациенти, получаващи стабилна перорална 

терапия с варфарин. След 10 дни перорално приложение на кониваптан, 

концентрациите на S- и Rwarfarin са 90% и 98% от тези преди приложението на 

conivaptan. Съответните стойности на протромбиновото време след 10 дни перорално 

приложение на кониваптан са 95% от изходното ниво. Няма ефект от орален прием
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кониваптан върху фармакокинетиката или фармакодинамиката на 

варфарин.

Каптоприл и Фуросемид

Ефектите на каптоприл (25 mg) и фуроземид (40 mg или 80 mg веднъж дневно в 

продължение на 6 дни) върху фармакокинетиката на кониваптан хидрохлорид (30 

mg) са оценени в отделни проучвания. Фармакокинетиката на кониваптан е 

непроменена при едновременно приложение на каптоприл или фуроземид.

Електрофизиология

Ефектът на VAPRISOL 40 mg IV и 80 mg IV върху QT интервала е оценен след първата 

доза (Ден 1) и в последния ден по време на лечението (Ден 4) в рандомизирана, 

единично-сляпа, паралелна група, плацебо- и положително контролирано 

(моксифлоксацин 400 mg IV) проучване при здрави мъже и жени доброволци на 

възраст от 18 до 45 години. Дигитални ЕКГ са получени на изходно ниво и на Ден 1 

и 4. Плацебо-коригираната промяна спрямо изходното ниво в 

индивидуализираната корекция на QT (QTcI) в групите с дози VAPRISOL 40 mg и 80 

mg на Ден 1 е съответно -3,5 msec и -2,9 msec , на Ден 1 и -2,1 msec за двете дозови 

групи на Ден 4. Подобни резултати бяха получени при използване на методите за 

корекция на Bazett или Fridericia. Моксифлоксацин предизвиква плацебо-

коригирана промяна от изходното ниво на QTcI от +7 до +10 msec на 1-ви и 4-тия 

ден, съответно. Таблица 2: Средна промяна на индивидуализираната корекция 

на QT (QTcI) спрямо изходното ниво на ден 4

Лекарство и доза QTcI
Плацебо - 3 мсек
Вапризол 40 mg IV - 5,1 мсек
Вапризол 80 mg IV - 5,1 мсек
Моксифлоксацин 400 mg IV + 7,4 мсек

Резултатите от анализа на централната тенденция на QTc показват, че 

VAPRISOL няма ефект върху сърдечната реполяризация.
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КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

В двойно-сляпо, плацебо контролирано, рандомизирано, многоцентрово проучване, 56 

пациенти с еуволемична хипонатриемия (серумен натрий 115 -130 mEq/L) поради 

различни основни причини (злокачествени или немалигнени заболявания на 

централната нервна система, белите дробове, или корем; хипертония; инфаркт на 

миокарда; диабет; остеоартрит; или идиопатичен) са лекувани в продължение на 4 дни с 

VAPRISOL или плацебо. Всички пациенти получават стандартни грижи за хипонатриемия, 

предимно ограничаване на течности (дневният прием на течности, ограничен до по-

малко или равен на 2,0 литра). Участниците в проучването бяха рандомизирани да 

получават или плацебо IV (N=21), или VAPRISOL 40 mg/ден IV (N=18), или VAPRISOL 80 mg/

ден IV (N=17). VAPRISOL се прилага като непрекъсната инфузия след 30-минутна IV 

инфузия на натоварваща доза от 20 mg през първия ден на лечение. Серумните или 

плазмените концентрации на натрий са оценени при предозиране (час 0) и на 4, 6, 10 и 24 

часа след дозата през всички дни на лечение. Средната серумна концентрация на натрий 

беше

124,0 mEq/L при влизане в изследването.

Средната промяна в серумната концентрация на натрий спрямо изходното ниво за 4-дневния 

период на лечение е показана на Фигура 2.

Фигура 2: Средна (SE) промяна от изходните концентрации на натрий с 
VAPRISOL 40 mg/ден
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След лечение с 40 mg/ден интравенозен VAPRISOL, 52% от

пациентите са постигнали увеличение от≥4 mEq/L в серумна концентрация на 

натрий. Средната промяна спрямо изходното ниво в серумната концентрация 

на натрий в края на 2 дни лечение с VAPRISOL е 5,8 mEq/L (средна концентрация 

129,4 mEq/L). В края на 4-дневния период на лечение, средната промяна от 

изходното ниво е 6,4 mEq/L (средна концентрация 130,0 mEq/L). В допълнение, 

след 2 дни и 4 дни лечение с VAPRISOL, 39% (след 2 дни) и 67% (след 4 дни) от 

пациентите са постигнали> 6 mEq/L повишаване на серумната концентрация на 

натрий или a

нормален серумен натрий на≥135 mEq/L. Допълнителните данни за ефикасност 

са обобщени в Таблица 3.

Таблица 3. Резултати от ефикасността на лечението с VAPRISOL 40 mg/ден

Променлива на ефикасността Плацебо
N=21

ВАПРИЗОЛ 40 mg/ден
N=18

2 ден‡ 4 ден 2 ден ‡ 4 ден
Изходно коригиран серум Na+AUC за продължителността 
на лечението (mEq·hr/L)

Средно (SD)
LS Средно±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**

Брой пациенти (%) и средно време на събитие (h) от 
първата доза от изследваното лекарство до 
потвърдена≥4 mEq/L увеличение от изходното ниво в 
серумния Na+, [95% CI]

8 (27,6%)
Не подлежи на оценка

15 (51,7%)
21.0***, [6, 30]
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Общо време (h) от първата доза от изследваното лекарство до 
края на лечението, по време на което пациентите са имали 
потвърдено≥4 mEq/L увеличение на серумния Na+

от изходното ниво

Средно (SD)
LS Средно±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**

Серум Na+(mEq/L)
Средна изходна линия (SD)

Средна стойност (SD) в края на лечението Промяна от 
изходно ниво към края на лечението

Средна промяна (SD)
LS Средна промяна ± 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*

Брой (%) пациенти, получили потвърдено≥6 mEq/L 
увеличение от изходното ниво в серумния Na+или 
нормален серумен Na+концентрация ≥135 mEq/L по 
време на лечението

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

* P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001 спрямо плацебо
Променливите за ефикасност бяха оценени на ден 2 от 4-дневния период на лечение

Акваретичният ефект на VAPRISOL е показан на Фигура 3. Conivaptan доведе до коригирано 

изходно ниво кумулативно увеличение на ефективния воден клирънс от над 2900 mL в 

сравнение с приблизително 1800 mL с плацебо до 4-ия ден.

Фигура 3. Изходно коригиран кумулативен ефективен воден клирънс
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⎛ Уна + УК⎞ ⎟ЕУ C = V ×⎜⎜1
⎝
− , където V е обемът на урината (mL/d), Uнае концентрацията на натрий в урината, UКе

Пна+ ПК
⎟⎠

концентрация на калий в урината, Pнае плазмена/серумна концентрация на натрий и PКе плазмена/серумна 

концентрация на калий.

В отворено проучване при пациенти с еуволемична хипонатриемия, 104 пациенти 

са лекувани в продължение на 4 дни с VAPRISOL 20 или 40 mg/ден IV като 

непрекъсната инфузия след 30 минути IV инфузия на натоварваща доза от 20 mg в 

първия ден на лечение. Резултатите са показани в Таблица 4.
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ТАБЛИЦА 4. ЕФЕКТИВНОСТ РЕЗУЛТАТИ ОТ ЛЕЧЕНИЕ С VAPRISOL 20 ИЛИ 40 MG/ДЕН

Първична крайна точка за ефикасност 20 mg/ден
N=11

40 mg/ден
N=93

Изходно коригиран серум Na+AUC за продължителността на 
лечението (mEq·hr/L) Средно (SD) 1000,2 (34,72) 648,9 (407,37)

Вторични крайни точки за ефикасност

Брой пациенти (%) и средно време на събитие (h) от първата доза 
от изследваното лекарство до потвърдена≥4 mEq/L увеличение 
от изходното ниво в серумния Na+, [95% CI]

10 (90,9)
12.0

[6,0, 24,8]

77 (82,8)
24.4

[24,0, 36,0]

Общо време (h) от първата доза от изследваното лекарство до края на 

лечението, по време на което пациентите са имали потвърдено ≥4 

mEq/L увеличение на серумния Na+от изходното ниво

Средно (SD) 78,2 (27,38) 59,7 (32,94)

Серум Na+(mEq/L)
Средна изходна линия (SD)

Средна стойност (SD) в края на лечението

Средна промяна (SD) от изходно ниво до край на 
лечението
Средна стойност (SD) в Ден на проследяване 11 

Средна промяна (SD) от изходно ниво към 

проследяване Ден 11

Средна стойност (SD) в Ден на проследяване 34 

Средна промяна (SD) от изходно ниво към Ден на 

проследяване 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)

Брой (%) пациенти, получили потвърдено≥6 mEq/L увеличение от 
изходното ниво в серумния Na+или нормален серумен Na+

концентрация≥135 mEq/L по време на лечението

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

Безопасността и ефективността на VAPRISOL за лечение на 
застойна сърдечна недостатъчност не е установена.

ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА

VAPRISOL е показан за лечение на еуволемична хипонатриемия (напр. синдром 

на неадекватна секреция на антидиуретичен хормон или при 

хипотиреоидизъм, надбъбречна недостатъчност, белодробни нарушения и др.) 

при хоспитализирани пациенти.

VAPRISOL не е показан за лечение на пациенти със застойна сърдечна 

недостатъчност (вижте ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

VAPRISOL е противопоказан при пациенти с хиповолемична хипонатриемия и при 

тези, които имат свръхчувствителност към някой от компонентите му.
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Едновременното приложение на VAPRISOL с мощни инхибитори на CYP3A4, като 

кетоконазол, итраконазол, кларитромицин, ритонавир и индинавир, е 

противопоказано. (Вижте ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: Лекарствени взаимодействия за 

подробности и други важни съображения)

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Пациенти с хипонатриемия с подлежаща застойна сърдечна 

недостатъчност

Безопасността на VAPRISOL при пациенти с хипонатриемия с подлежаща 

застойна сърдечна недостатъчност не е установена.

Прекалено бърза корекция на серумния натрий Прекалено 

бързо повишаване на серумната концентрация на натрий

(>12 mEq/L/24 часа) може да доведе до сериозни последствия. В 

контролирани клинични проучвания на VAPRISOL, около 9% от 

пациентите, които са получавали VAPRISOL в дози от 20-40 mg/ден 

IV, отговарят на лабораторните критерии за прекалено бърза 

корекция на серумния натрий, но нито един от тези пациенти не е 

имал постоянни неврологични последици. Въпреки че не е 

наблюдаван в клиничните проучвания с VAPRISOL, се съобщава за 

синдром на осмотична демиелинизация след бърза корекция на 

ниските серумни концентрации на натрий. Серумната 

концентрация на натрий и неврологичният статус трябва да се 

проследяват по подходящ начин по време на приложение на 

VAPRISOL и приложението на VAPRISOL трябва да се преустанови, 

ако пациентът развие нежелано бърз темп на повишаване на 

серумния натрий. Ако серумната концентрация на натрий 

продължава да се повишава, VAPRISOL не трябва да се възобновява.
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Чернодробно увреждане

Употребата на VAPRISOL при пациенти с чернодробно увреждане 

(включително асцит, цироза или портална хипертония) не е систематично 

оценявана.

Повишени системни експозиции след перорално приложение на conivaptan са наблюдавани 

при пациенти със стабилна цироза и умерено чернодробно увреждане. Интравенозното 

приложение на VAPRISOL е довело до по-висока експозиция на кониваптан в сравнение с 

пероралния кониваптан при участници в проучването без увреждане на чернодробната 

функция. Трябва да се внимава, когато се прилага VAPRISOL на пациенти с чернодробно 

увреждане.

Бъбречна недостатъчност

Ефектът от бъбречно увреждане върху елиминирането на кониваптан след интравенозно 

приложение не е оценен. Въпреки това, след перорално приложение на кониваптан, AUC 

за кониваптан е до 80% по-висока след еднократна перорална доза и с 35% по-висока при 

многократно перорално приложение при пациенти с бъбречно увреждане (CLcr<60 mL/

min/1,73 m2) в сравнение с тези с нормална бъбречна функция. Интравенозното 

приложение на VAPRISOL е довело до по-висока експозиция на кониваптан в сравнение с 

пероралния кониваптан при участници в проучването без увреждане на бъбречната 

функция. Трябва да се внимава, когато се прилага VAPRISOL на пациенти с бъбречно 

увреждане.

Реакции на мястото на инжектиране

Conivaptan може да причини значителни реакции на мястото на инжектиране, дори при 

правилно разреждане и скорост на инфузия (вижте Нежелани събития). Кониваптан 

трябва да се прилага само когато е правилно приготвен и разреден (вижте Подготовка) 

през големи вени, а мястото на инфузията трябва да се върти на всеки 24 часа (вижте 

Дозировка и приложение).
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Лекарствени взаимодействия

(вижте КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ: Лекарствени взаимодействия) 

CYP3A4

Conivaptan е субстрат на CYP3A4. Едновременното приложение на VAPRISOL с 

инхибитори на CYP3A4 може да доведе до повишаване на концентрациите на 

кониваптан. Последиците от повишените концентрации на кониваптан са 

неизвестни. Едновременната употреба на VAPRISOL с мощни инхибитори на CYP3A4 

като кетоконазол, итраконазол, кларитромицин, ритонавир и индинавир е 

противопоказана.

Conivaptan е мощен инхибитор на CYP3A4. VAPRISOL може да повиши плазмените 

концентрации на едновременно прилагани лекарства, които се метаболизират основно от 

CYP3A4. При клинични изпитвания на перорален кониваптан хидрохлорид се наблюдават 

два случая на рабдомиолиза при пациенти, които също са получавали инхибитор на HMG-

CoA редуктаза, метаболизиран от CYP3A4. Едновременната употреба на VAPRISOL с 

лекарства, които се метаболизират основно от CYP3A4, трябва да се наблюдава 

внимателно или комбинацията трябва да се избягва. Ако се вземе клинично решение за 

преустановяване на съпътстващите лекарства в препоръчаните дози, оставете подходящ 

период от време след края на приложението на VAPRISOL, преди да възобновите тези 

лекарства.

дигоксин

Едновременното приложение на дигоксин, P-гликопротеинов субстрат, с перорален 

кониваптан води до намаляване на клирънса и повишаване на стойностите на Cmax и 

AUC на дигоксин. Следователно, ако дигоксин се прилага с VAPRISOL, клиницистът 

трябва да бъде нащрек за възможността от повишаване на нивата на дигоксин.
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Канцерогенеза, мутагенеза, увреждане на плодовитостта

При мишки и плъхове са проведени стандартни биологични тестове за канцерогенност 

(104 седмици). На мишките се дават перорални дози от 3, 10 или 30 mg/kg/ден при мъже 

и 1, 3 или 10 mg/kg/ден при женски чрез сонда. На плъхове се дават перорални дози от 

0,3, 1, 3 или 10 mg/kg/ден при мъже и 1, 3, 10 или 30 mg/kg/ден при женски чрез сонда. Не 

е наблюдавана повишена честота на тумори при дози до 30 mg/kg/ден при мишки (6 

пъти системна експозиция при хора на IV болус от 20 mg на ден 1, последвано от IV 

инфузия 40 mg/ден в продължение на 3 дни въз основа на сравнение на AUC ) или 

плъхове (2 пъти системна експозиция при хора на IV болус от 20 mg на ден 1, последвано 

от IV инфузия 40 mg/ден в продължение на 3 дни въз основа на сравнение на AUC).

Conivaptan не е бил мутагенен или кластогенен със или без метаболитно 

активиране в теста на Ames сSalmonella typhimuriumиЕшерихия коли, в 

човешки лимфоцити от периферна кръв, илиin vivoмикронуклеусен анализ на 

плъхове.

При проучвания за фертилитета след 4-седмично лечение с интравенозен болус при 0,5, 

1,25 или 2,5 mg/kg/ден, мъжкият фертилитет не е повлиян. Въпреки това, при женски, 

получаващи IV болус conivaptan 15 дни преди чифтосването през 7-ия ден на 

бременността, е имало удължен диеструс, намален фертилитет и повишена загуба преди 

и след имплантиране при 2,5 mg/kg/ден (системни експозиции по-малки от 

терапевтичната доза).

Бременност

Бременност Категория C

Доказано е, че Conivaptan има неблагоприятни ефекти върху плода, когато се прилага 

на животни по време на бременност при системни експозиции, по-ниски от тези, 

постигнати при терапевтична доза, базирана на сравнения на AUC. Няма адекватни и 

добре контролирани проучвания при бременни жени. ВАПРИЗОЛ
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трябва да се използва по време на бременност само ако потенциалната полза оправдава 

потенциалния риск за плода. Пациентката трябва да бъде информирана за 

потенциалната опасност за плода. Кониваптан преминава през плацентата и се намира в 

феталната тъкан при плъхове. Нивата в феталната тъкан са <10% от плазмените 

концентрации на майката, докато плацентарните нива са 2,2 пъти по-високи от 

плазмените концентрации на майката, което показва, че кониваптан може да се пренесе 

върху плода. Кониваптан, който се поема от феталната тъкан, бавно се изчиства, което 

предполага, че е възможно натрупване на плода.Нивата на млякото са до 3 пъти по-

високи от плазмените нива на майката след интравенозна доза от 1 mg/kg (системни 

експозиции по-малки от терапевтичните въз основа на сравнения на AUC).

При женски плъхове, на които е приложена интравенозна болус доза от 0,5, 1,25 или 2,5 

mg/kg/ден кониваптан хидрохлорид преди чифтосване и продължаване през 

гестационния ден 7, се наблюдава удължен диеструс, намален фертилитет и повишена 

пре- и постнатална имплантационна загуба при 2,5 mg/ kg/ден (системни експозиции 

по-ниски от терапевтичната доза).

При бременни плъхове, на които са прилагани интравенозни дози от 0,5, 1,25 или 2,5 mg/kg/

ден от 7 до 17 ден на бременността (органогенеза), не са наблюдавани значими ефекти върху 

майката или плода при системни експозиции, по-малки от терапевтичната експозиция въз 

основа на сравнения на AUC.

На бременни плъхове е прилаган интравенозен кониваптан хидрохлорид в доза от 2,5 

mg/kg/ден (системни експозиции, по-малки от терапевтичните въз основа на AUC) от 7-ия 

ден на бременността до 20-ия ден на кърмене (отбиване), а малките показват намалена 

неонатална жизнеспособност, индекси на отбиване, забавен растеж и физическо 

развитие (включително половото съзряване) и забавено развитие на рефлекси. Не са 

наблюдавани забележими промени при малките от майки, на които е прилаган 

кониваптан хидрохлорид при 0,5 или 1,25 mg/kg/ден от същия период. Не са 

наблюдавани странични ефекти при майката
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с приложение на кониваптан хидрохлорид (0,5, 1,25 или 2,5 mg/kg/ден от 7-ия ден 

на бременността до 20-ия ден на кърмене; системни експозиции, по-малки от 

терапевтичната доза, базирана на сравнения на AUC.)

При бременни зайци, на които са прилагани интравенозни дози от 3, 6 или 12 mg/kg/ден 

от 6 до 18 ден на бременността (органогенеза), няма фетални находки; въпреки това, 

токсичност за майката е наблюдавана във всички групи (системни експозиции по-малки 

от терапевтичната доза).

При болус интравенозни постнатални проучвания при плъхове, намалена неонатална 

жизнеспособност, намалени индекси на отбиване, забавен растеж/физическо развитие и 

забавено сексуално съзряване на потомството са наблюдавани при 2,5 mg/kg/ден 

(системни експозиции по-малки от терапевтичната доза).

Труд и доставка
Ефектът на кониваптан върху раждането и раждането при хора не е 

проучван. Забавено доставяне на кониваптан хидрохлорид при 

плъхове, дозирани перорално при 10 mg/kg/ден чрез перорална сонда 

(системни експозиции, еквивалентни на терапевтичната доза въз 

основа на сравнения на AUC). експозициите са по-малки от 

терапевтичната доза, базирана на сравнения на AUC). Тези ефекти 

могат да бъдат свързани с активността на кониваптан върху 

окситоциновите рецептори при плъхове. Значението за хората не е 

ясно.

Кърмещи жени
Не е известно дали кониваптан се екскретира в кърмата. Тъй като много 

лекарства се екскретират в кърмата, трябва да се внимава, когато VAPRISOL се 

прилага на кърмеща жена. Conivaptan се екскретира в млякото и се открива при 

новородени, когато се прилага чрез интравенозно приложение на кърмещи 

плъхове. Нивата на кониваптан в млякото при плъхове достигат максимални 

нива 1 час след дозата след интравенозно приложение и са до 3
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пъти по-високи от плазмените нива на майката. Прилагането на кониваптан хидрохлорид 

при 2,5 mg/kg/ден интравенозно повишава смъртността на малките след раждането; 

системните експозиции са били по-ниски от терапевтичната доза въз основа на 

сравнения на AUC.

Педиатрична употреба

Безопасността и ефективността на VAPRISOL при педиатрични пациенти не са 

проучвани.

Гериатрична употреба

В клинични проучвания на интравенозен VAPRISOL, прилаган като 20 mg IV 

натоварваща доза, последвана от 40 mg/ден IV за 2 до 4 дни, 52% от участниците са 

били над или равни на 65-годишна възраст и 34% са били по-големи или равни на 75 

години на възраст. Като цяло профилът на нежеланите събития при пациенти в 

напреднала възраст е подобен на този, наблюдаван при общата популация на 

проучването.

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Най-честите нежелани реакции, съобщени при приложение на VAPRISOL, са реакции 

на мястото на инфузия. При проучвания при пациенти и здрави доброволци, 

реакции на мястото на инфузията се наблюдават при 52,5% от пациентите, лекувани 

с VAPRISOL 40 mg/ден в сравнение с 3,3% в групата на плацебо. Повечето от 

реакциите са леки и не водят до прекратяване на лекарството. Въпреки това се 

появяват някои сериозни реакции на мястото на инфузия и реакциите на мястото на 

инфузия са най-честият тип нежелано събитие, водещо до прекратяване на 

VAPRISOL. (Вижте ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ)
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Нежеланите реакции, представени в Таблица 5, са получени от 72 здрави 

доброволци и 111 пациенти с еуволемична хипонатриемия, които са получавали 

VAPRISOL 20 mg IV като натоварваща доза, последвана от 40 mg/ден IV за 2 до 4 дни 

и от 40 здрави доброволци и 21 пациенти с еуволемична хипонатриемия, които са 

получавали плацебо. Нежеланите реакции се наблюдават при най-малко 2% от 

пациентите, лекувани с VAPRISOL и с по-висока честота при пациенти, лекувани с 

VAPRISOL, отколкото при пациенти, лекувани с плацебо.
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Таблица 5

IV VAPRISOL: Нежелани реакции, настъпващи при≥2% от пациентите или 
здрави доброволци и честота на VAPRISOL > Честота на плацебо

Хипонатриемия и изследвания за здрави доброволци

Плацебо
N=61
н (%)

40 мг
N=183
н (%)Срок

Нарушения на кръвта и лимфната система
Анемия NOS

Сърдечни нарушения

Предсърдно мъждене

Стомашно-чревни разстройства

запек
Диария NOS
Суха уста
гадене
Повръщане NOS

Общи смущения и условия на мястото на администрацията
Реакция на мястото на канюлата

Периферен оток
Еритема на мястото на вливане

Болка на мястото на инфузията

Флебит на мястото на вливане 

Реакция на мястото на вливане

Подуване на мястото на вливане

Болка NOS
Пирексия

жажда
Инфекции и инвазии

Орална кандидоза
Пневмония NOS
Инфекция на пикочните пътища, БДУ 

Метаболизъм и хранителни нарушения

Дехидратация
Хипергликемия NOS
Хипогликемия NOS
Хипокалиемия
Хипомагнезиемия
Хипонатриемия

Нарушения на нервната система

главоболие

Психиатрични разстройства

Състояние на обърканост

Безсъние
Нарушения на бъбреците и пикочните пътища

хематурия
Полакиурия
полиурия

Кожни и подкожни нарушения

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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еритема
Съдови нарушения

Хипертония NOS
Хипотония NOS

Ортостатична хипотония 
Флебит 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%)

Адаптирано от MedDRA версия 6.0

Безопасността на VAPRISOL при пациенти с хипонатриемия с подлежаща 

застойна сърдечна недостатъчност не е установена.

ЗЛОУПОТРЕБА И ЗАВИСИМОСТ

VAPRISOL няма известен потенциал за злоупотреба с психогенни наркотици 

и/или зависимост.

ПРЕДОЗИРАНЕ

Въпреки че няма данни за предозиране при хора, VAPRISOL е прилаган като 

натоварваща доза от 20 mg на ден 1, последвана от непрекъсната инфузия от 

80 mg/ден в продължение на 4 дни при пациенти с хипонатриемия и до 120 

mg/ден за 2 дни при CHF пациенти. Не са установени нови токсичности при 

тези по-високи дози, но нежеланите събития, свързани с фармакологичната 

активност на VAPRISOL, напр. хипотония и жажда, се появяват по-често при 

тези по-високи дози.

В случай на предозиране, въз основа на очаквана преувеличена фармакологична 

активност, се препоръчва симптоматично лечение с често проследяване на 

жизнените показатели и внимателно наблюдение на пациента.

ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ

VAPRISOL е само за интравенозно приложение.
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Препоръчва се приложение на VAPRISOL през големи вени и смяна на 

мястото на инфузия на всеки 24 часа, за да се сведе до минимум рискът от 

съдово дразнене.

Терапията с VAPRISOL трябва да започне с натоварваща доза от 20 mg 

IV, приложена за 30 минути.

Натоварващата доза трябва да бъде последвана от 20 mg VAPRISOL, приложен 

в непрекъсната интравенозна инфузия в продължение на 24 часа. След първия 

ден на лечението VAPRISOL трябва да се прилага за още 1 до 3 дни в 

непрекъсната инфузия от 20 mg/ден. Ако серумният натрий не се повишава с 

желаната скорост, VAPRISOL може да се титрира нагоре до доза от 40 mg 

дневно, отново приложена в непрекъсната интравенозна инфузия.

Общата продължителност на инфузията на VAPRISOL (след натоварващата доза) не 

трябва да надвишава четири дни.

Пациентите, получаващи VAPRISOL, трябва да имат често проследяване на серумния натрий и 

състоянието на обема. Прекалено бързото повишаване на серумния натрий (>12 mEq/L/24 часа) 

може да доведе до сериозни последствия. При пациенти, които развиват нежелано бърза 

скорост на повишаване на серумния натрий, VAPRISOL трябва да се преустанови и серумният 

натрий и неврологичният статус трябва да бъдат внимателно наблюдавани. Ако серумният 

натрий продължава да се повишава, VAPRISOL не трябва да се възобновява. Ако 

хипонатриемията персистира или се повтори и пациентът не е имал признаци на 

неврологични последици от бързо повишаване на серумния натрий, VAPRISOL може да се 

възобнови с намалена доза. (вижПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: Прекалено бърза корекция на 

серумния натрий)

При пациенти, които развиват хиповолемия или хипотония, докато приемат 

VAPRISOL, VAPRISOL трябва да се преустанови и състоянието на обема и
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жизнените показатели трябва да се наблюдават често. След като пациентът отново е 

еуволемичен и вече не е хипотензивен, VAPRISOL може да се възобнови с намалена доза, 

ако пациентът остане хипонатриемичен.

Подготовка

Съвместимост и стабилност

Внимание: VAPRISOL трябва да се разрежда само с 5% инжекция 

декстроза.

VAPRISOL е съвместим с 5% инжекция декстроза и е стабилен до 24 часа 

след смесване.VAPRISOL не трябва да се смесва или прилага с 

инжекция на Рингер с лактат или инжекция с 0,9% натриев хлорид.

Съвместимостта с други лекарства не е проучвана; следователно VAPRISOL 

не трябва да се комбинира с друг продукт в същата интравенозна линия 

или торбичка.

Зареждаща доза

Изтеглете 4 mL (20 mg) VAPRISOL (4 mL инжекция с кониваптан хидрохлорид) и 

добавете към инфузионен сак, съдържащ 100 mL 5% инжекция декстроза, USP. 

Внимателно обърнете торбата няколко пъти, за да осигурите пълно смесване на 

разтвора. Съдържанието на IV торбичката трябва да се прилага в продължение на 

30 минути.

Непрекъсната инфузия

За да приготвите непрекъсната IV инфузия, съдържаща 20 mg кониваптан 

хидрохлорид, изтеглете 4 mL (20 mg) от една ампула VAPRISOL и разредете в IV 

сак, съдържащ 250 mL 5% инжекция с декстроза, USP. Внимателно обърнете 

торбата няколко пъти, за да осигурите пълно смесване на разтвора. 

Съдържанието на IV торбичката трябва да се прилага в продължение на 24 

часа.
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За да приготвите непрекъсната интравенозна инфузия, съдържаща 40 mg 

кониваптан хидрохлорид, изтеглете 4 mL (20 mg) от всяка от двете ампули 

VAPRISOL (8 mL [40 mg] кониваптан хидрохлорид инжекция) и разредете в IV сак, 

съдържащ 250 mL 5% Инжектиране на декстроза, USP. Внимателно обърнете 

торбата няколко пъти, за да осигурите пълно смесване на разтвора. 

Съдържанието на IV торбичката трябва да се прилага в продължение на 24 часа.

Ампулата VAPRISOL е само за еднократна употреба. Изхвърлете неизползваното съдържание 

на ампулата.

Парентералните лекарствени продукти трябва да се проверяват визуално за 

частици и промяна в цвета преди приложение, когато разтворът и контейнерът 

позволяват. Ако се наблюдават частици или помътняване, лекарственият разтвор 

не трябва да се използва.

Разреденият разтвор на VAPRISOL трябва да се използва незабавно и 

приложението да завърши в рамките на 24 часа след смесването.
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СЪХРАНЕНИЕ

Да се   съхранява на 25°С (77°F); разрешени екскурзии до 15 - 30 ч°С (59-86°F), 

контролирана стайна температура (в съответствие с USP). Да не се съхранява под 

15°C (59°F). Ампулите трябва да се съхраняват в картонен контейнер, защитен от 

светлина, докато не бъдат готови за употреба.

КАК СЕ ДОСТАВЯ

ВАПРИЗОЛ®(кониваптан хидрохлорид инжекция) се доставя в 4 mL прозрачни 

стъклени ампули с едноточково изрязване. Всяка ампула съдържа 20 mg 

кониваптан хидрохлорид.

10 ампули/картон (NDC 0469-1601-04)

Само Rx

На пазара от:

Astellas Pharma US, Inc. 

Deerfield, IL 60015-2548

Произведен от:

Astellas Tokai Co., Ltd. Yaizu Plant 

Shizuoka 425-0072, Япония

декември 2005 г
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