CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Co-Diovan 160 mg + 25 mg tabletki powlekane
2.

SKŁAD JAKOCIOWY I ILO CIOWY

Kada powlekana tabletka zawiera 160 mg walsartanu (Valsartanum) i 25 mg hydrochlorotiazydu
(Hydrochlorothiazidum).
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3.

POSTA FARMACEUTYCZNA

160 mg/25 mg: Owalne tabletki powlekane, koloru brzowopomaraczowego, z nadrukiem HXH na
jednej stronie i NVR na drugiej stronie.
4.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1

Wskazania do stosowania

Leczenie samoistnego nadcinienia ttniczego u osób dorosłych.
Produkt złoony Co-Diovan o ustalonej dawce jest wskazany do stosowania u pacjentów, u których
ci nienie t tnicze krwi nie jest wystarczaj co kontrolowane za pomoc monoterapii walsartanem lub
hydrochlorotiazydem.
4.2

Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie
Zalecana dawka produktu leczniczego Co-Diovan to jedna tabletka powlekana raz na dob . Zaleca
si indywidualne dostosowanie poszczególnych składników produktu. W kadym przypadku przy
dostosowaniu/zwikszaniu dawki poszczególnych składników naley uwzgldnia ryzyko
wystpienia niedocinienia i innych działa niepodanych.
Jeli istnieje kliniczne uzasadnienie, mona rozway bezporedni zmian z monoterapii na
leczenie produktem zło onym o ustalonej dawce u pacjentów, których ci!nienie krwi nie jest
wystarczaj"co kontrolowane za pomoc# monoterapii walsartanem lub hydrochlorotiazydem, pod
warunkiem, $e produkt ten podaje si% w dawce, która została wcze&niej dobrana dla ka'dego
składnika indywidualnie.
Po rozpocz(ciu terapii nale)y oceni* odpowied+ kliniczn, na leczenie produktem leczniczym
Co-Diovan, a je-li ci.nienia krwi nie udaje si/ kontrolowa0, dawk1 leku mo2na zwi3kszy4 poprzez
zwi5kszenie dawki ka6dego ze składników do uzyskania dawki maksymalnej 320 mg + 25 mg
produktu Co-Diovan.

Działanie przeciwnadci7nieniowe jest wyra8nie zauwa9alne w ci:gu 2 tygodni.
U wi;kszo<ci pacjentów maksymalny efekt jest obserwowany w ci=gu 4 tygodni. Jednak>e,
u niektórych pacjentów wymagane jest od 4 do 8 tygodni leczenia. Nale?y wzi@A to pod uwagB przy
dostosowaniu dawki.
Sposób podawania
Co-Diovan moCe byD przyjmowany niezaleEnie od posiłków; powinien byF podawany wraz z wodG.
Szczególne populacje
Pacjenci z zaburzeniami czynnoHci nerek
Nie ma koniecznoIci dostosowywania dawkowania u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi
zaburzeniami czynnoJci nerek (współczynnik przesKczania kłLbuszkowego (GFR) M 30 ml/min). Ze
wzglNdu na składnik produktu, hydrochlorotiazyd, Co-Diovan jest przeciwwskazany u pacjentów
z ciOPkimi zaburzeniami czynnoQci nerek (GFR < 30 ml/min) i bezmoczem (patrz punkty 4.3, 4.4
i 5.2).
Pacjenci z zaburzeniami czynnoRci wStroby
U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynnoTci wUtroby przebiegajVcymi bez
cholestazy nie naleWy stosowaX dawek wiYkszych niZ 80 mg walsartanu na dob[ (patrz punkt 4.4).
U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynno\ci watroby nie ma konieczno]ci
dostosowywania dawki hydrochlorotiazydu. Ze wzgl^du na zawarto_` walsartanu, stosowanie
produktu Co-Diovan jest przeciwwskazane u pacjentów z ciabkimi zaburzeniami czynnocci wdtroby,
eółciowf marskogcih witroby i cholestazj (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.2).
Osoby w podeszłym wieku
Nie ma koniecznokci zmiany dawkowania u osób w podeszłym wieku.
Dzieci i młodziel
Z uwagi na brak danych na temat bezpieczemstwa i skutecznonci, nie zaleca sio stosowania produktu
Co-Diovan u dzieci i młodziepy w wieku poniqej 18 lat.
4.3
–
–
–
–
-

4.4

Przeciwwskazania
Nadwrarliwost na walsartan, hydrochlorotiazyd, inne leki budvce pochodnymi
sulfonoamidów lub na którwkolwiek z substancji pomocniczych.
Drugi i trzeci trymestr cixyy (patrz punkty 4.4 i 4.6).
Ciz{kie zaburzenie czynno|ci w}troby, marsko~ ółciowa wtroby i cholestaza.
Cikie zaburzenie czynnoci nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min), bezmocz.
Oporna na leczenie hipokaliemia, hiponatremia, hiperkalcemia i objawowa hiperurykemia.
Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Co-Diovan z produktami zawieraj cymi
aliskiren jest przeciwskazane u pacjentów z cukrzyc lub zaburzeniem czynnoci nerek
(współczynnik filtracji kłbuszkowej, GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (patrz punkty 4.5 i 5.1).
Specjalne ostrzeenia i rodki ostronoci dotyczce stosowania

Zmiany stenia elektrolitów w surowicy
Walsartan
Produkt nie jest zalecany w przypadku jednoczesnego stosowania suplementów potasu, leków
moczopdnych oszczdzajcych potas, zamienników soli kuchennej zawierajcych potas lub innych
leków, które mog powodowa zwikszenie stenia potasu (heparyna itp.). Naley zapewni
odpowiednie kontrolowanie stenia potasu.

Hydrochlorotiazyd
Opisywano przypadki hipokaliemii podczas stosowania tiazydowych leków moczopdnych, w tym
hydrochlorotiazydu. Zaleca si czste monitorowanie st ¡enia potasu w surowicy.
Leczenie tiazydowymi lekami moczop¢dnymi, w tym hydrochlorotiazydem, było zwi£zane
z wyst¤powaniem hiponatremii i zasadowicy hipochloremicznej. Tiazydy, w tym hydrochlorotiazyd,
nasilaj¥ wydalanie magnezu z moczem, co mo¦e prowadzi§ do hipomagnezemii. Tiazydowe leki
moczop¨dne zmniejszaj© wydalanie wapnia, co moªe by« przyczyn¬ hiperkalcemii.
U wszystkich pacjentów przyjmujcych leki moczop®dne nale¯y oznacza° st±²enie elektrolitów
w surowicy w odpowiednich odst³pach czasu.
Pacjenci z niedoborem sodu lub odwodnieni
Pacjenci otrzymuj´cy tiazydowe leki moczopµdne, w tym hydrochlorotiazyd, powinni by¶
obserwowani pod k·tem objawów ¸wiadcz¹cych o zaburzeniach równowagi wodno-elektrolitowej.
W rzadkich przypadkach na poczºtku leczenia produktem Co-Diovan u pacjentów ze znacznym
niedoborem sodu i (lub) odwodnionych, np. z powodu przyjmowania du»ych dawek leków
moczop¼dnych, mo½e wyst¾pi¿ objawowe niedociÀnienie tÁtnicze. Przed rozpoczÂciem leczenia
produktem Co-Diovan naleÃy wyrównaÄ niedobór sodu i (lub) objÅtoÆÇ krwi krÈÉÊcej.
Pacjenci z ciËÌkÍ, przewlekłÎ niewydolnoÏciÐ serca lub innymi stanami zwiÑzanymi ze stymulacjÒ
układu renina-angiotensyna-aldosteron
U pacjentów, u których czynnoÓÔ nerek moÕe zaleÖe× od aktywnoØci układu renina-angiotensynaaldosteron (np. pacjentów z ciÙÚkÛ zastoinowÜ niewydolnoÝciÞ serca), leczenie inhibitorami
konwertazy angiotensyny zwißzane było z oligurià i (lub) postápujâcã azotemiä oraz, w rzadkich
przypadkach, z ostrå niewydolnoæciç nerek i (lub) zgonem. Ocena pacjentów z niewydolnoècié serca
lub pacjentów po zawale miêënia sercowego powinna zawsze uwzglìdniaí ocenî czynnoïci nerek.
Stosowanie produktu Co-Diovan u pacjentów z ciðñkò przewlekłó niewydolnoôciõ serca nie zostało
ustalone.
Dlatego nie moöna wykluczy÷, øe równieù stosowanie produktu Co-Diovan moúe byû zwiüzane
z zaburzeniami czynnoýci nerek z uwagi na hamowanie układu renina-angiotensyna-aldosteron. Nie
naleþy stosowaÿ produktu Co-Diovan u tych pacjentów.
Zwenie t tnicy nerkowej
Produktu Co-Diovan nie naley stosowa w leczeniu nadcinienia u pacjentów z jednostronnym lub
obustronnym zweniem ttnicy nerkowej, b d zw eniem t tnicy zaopatrujcej jedyn nerk,
poniewa stenie mocznika we krwi i stenie kreatyniny w surowicy moe by podwyszone u tych
pacjentów.
Hiperaldosteronizm pierwotny
Produktu Co-Diovan nie naley stosowa u pacjentów z pierwotnym hiperaldosteronizmem
z uwagi na zahamowanie aktywnoci układu renina-angiotensyna u tych osób.
Zwenie zastawki aorty i zastawki dwudzielnej, kardiomiopatia przerostowa ze zweniem drogi
odpływu z lewej komory
Podobnie jak w przypadku innych leków rozszerzaj cych naczynia wskazana jest szczególna
ostro!no"# u pacjentów, u których wyst$puje zw%&enie zastawki aortalnej lub zastawki dwudzielnej
lub kardiomiopatia przerostowa ze zw'(eniem drogi odpływu z lewej komory (HOCM).
Zaburzenia czynno)ci nerek
Nie ma konieczno*ci odmiennego dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynno+ci nerek
z klirensem kreatyniny , 30 ml/min (patrz punkt 4.2). U pacjentów z zaburzeniami czynno-ci nerek

przyjmuj.cych Co-Diovan zaleca si/ okresowe kontrolowanie st01enia potasu, kreatyniny i kwasu
moczowego w surowicy.
Przeszczep nerki
Dotychczas brak do2wiadcze3 w zakresie bezpiecze4stwa stosowania produktu Co-Diovan
u pacjentów, którym niedawno przeszczepiono nerk5.
Zaburzenia czynno6ci w7troby
Produkt Co-Diovan nale8y stosowa9 ostro:nie u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych
zaburzeniami czynno;ci w<troby przebiegaj=cymi bez cholestazy (patrz punkty 4.2 i 5.2).
U pacjentów z zaburzeniami czynno>ci w?troby lub post@pujAcB chorobC wDtroby naleEy ostroFnie
przyjmowaG tiazydy, poniewaH niewielkie zmiany równowagi wodno-elektrolitowej mogI wywołaJ
KpiLczkM wNtrobowO.
ObrzPk naczynioruchowy w wywiadzie
ObrzQk naczynioruchowy, w tym obrzRk krtani i głoSni, powodujTcy zwUVenie dróg oddechowych
i (lub) obrzWk twarzy, warg, gardła i (lub) jXzyka zaobserwowano u pacjentów leczonych
walsartanem; u niektórych z tych pacjentów juY wczeZniej wyst[pował obrz\k naczynioruchowy po
zastosowaniu innych leków, w tym inhibitorów ACE. Nale]y natychmiast przerwa^ leczenie
produktem leczniczym Co-Diovan u pacjentów, u których wyst_pił obrz`k naczynioruchowy oraz
nie naleay ponownie podawab produktu leczniczego Co-Diovan u tych pacjentów (patrz punkt 4.8).
Toczec rumieniowaty układowy
Zgłaszano przypadki nasilenia lub uaktywnienia tocznia rumieniowatego pod wpływem tiazydowych
leków moczopddnych, w tym hydrochlorotiazydu.
Inne zaburzenia metaboliczne
Tiazydowe leki moczopedne, w tym hydrochlorotiazyd, mogf zmieniag tolerancjh glukozy oraz
zwiikszaj stklenie cholesterolu, trójglicerydów i kwasu moczowego w surowicy krwi. Pacjenci
z cukrzycm mogn wymagao dostosowania dawki insuliny lub doustnych leków
przeciwcukrzycowych.
Tiazydy mogp zmniejszaq wydalanie wapnia z moczem oraz powodowar nieznaczne, przemijajsce
podwytszenie stuvenia wapnia w surowicy przy braku znanych zaburzew metabolizmu wapnia.
Znaczna hiperkalcemia moxe ywiadczyz o współistniej{cej nadczynno|ci przytarczyc. Przed
wykonaniem bada} oceniaj~cych czynno przytarczyc naley przerwa stosowanie tiazydów.
Nadwraliwo na wiatło
Po zastosowaniu tiazydowych leków moczopdnych zgłaszano przypadki nadwraliwoci na wiatło
(patrz punkt 4.8). Jeli podczas leczenia wystpi reakcja nadwraliwoci na wiatło, zaleca si
przerwanie leczenia. Jeli konieczne jest wznowienie terapii lekiem moczopdnym, zaleca si
ochron naraonej powierzchni ciała przed działaniem promieni słonecznych lub przed sztucznym
promieniowaniem UVA.
Cia
W trakcie ciy nie naley rozpoczyna leczenia antagonistami receptora angiotensyny II (AIIRA).
Jeli dalsze leczenie AIIRA nie jest nieodzowne, u pacjentek planujcych ci nale¡y przej¢£ na
alternatywne leczenie przeciwnadci¤nieniowe o ustalonym profilu bezpiecze¥stwa stosowania w
trakcie ci¦§y. W przypadku stwierdzenia ci¨©y leczenie AIIRA naleªy natychmiast przerwa« i, je¬li
to właciwe, rozpocz®¯ alternatywne leczenie (patrz punkty 4.3 i 4.6).

Ogólne
Nale°y zachowa± ostro²no³´ u pacjentów, którzy juµ wcze¶niej do·wiadczyli reakcji nadwra¸liwo¹ci
na innych antagonistów receptora angiotensyny II. Wystºpienie reakcji nadwra»liwo¼ci na
hydrochlorotiazyd jest bardziej prawdopodobne u pacjentów z alergi½ i astm¾.
Ostra jaskra zamkni¿tego kÀta
Stosowanie hydrochlorotiazydu, sulfonamidu, było zwiÁzane z reakcjÂ idiosynkrazji, powodujÃcÄ
ostrÅ przemijajÆcÇ krótkowzrocznoÈÉ i ostrÊ jaskrË zamkniÌtego kÍtÎ. Objawy obejmujÏ ostry
poczÐtek zmniejszonej ostroÑci widzenia lub ból oka i zazwyczaj wystÒpujÓ w ciÔgu kilku godzin do
tygodnia od rozpoczÕcia leczenia. Nieleczona ostra jaskra zamkniÖtego k×ta moØe doprowadziÙ do
trwałej utraty wzroku.
Leczenie poczÚtkowe polega na jak najszybszym przerwaniu leczenia hydrochlorotiazydem. JeÛli
ciÜnienie wewnÝtrzgałkowe pozostaje niekontrolowane, naleÞy rozwaßyà inne leczenie lub leczenie
chirurgiczne. Czynniki ryzyka powstawania ostrej jaskry zamkniátego kâta mogã obejmowaä alergiå
na sulfonamidy lub penicylinæ w wywiadzie.
Podwójna blokada układu renina- angiotensyna-aldosteron (RAA)
Istniejç dowody, iè jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny
(ARB) lub aliskirenu zwiéksza ryzyko niedociênienia, hiperkaliemii oraz zaburzenia czynnoëci
nerek (w tym ostrej niewydolnoìci nerek). W zwiízku z tym nie zaleca siî podwójnego blokowania
układu RAA poprzez jednoczesne zastosowanie inhibitorów ACE, leków z grupy ARB lub
aliskirenu (patrz punkty 4.5 i 5.1). Jeïli zastosowanie podwójnej blokady układu RAA jest
absolutnie konieczne, powinno byð prowadzone wyłñcznie pod nadzorem specjalisty, a parametry
òyciowe pacjenta, takie jak: czynnoóô nerek, stõöenie elektrolitów oraz ci÷nienie krwi powinny byø
ùciúle monitorowane. U pacjentów z nefropatiû cukrzycowü nie naleýy stosowaþ jednoczeÿnie
inhibitorów ACE oraz leków z grupy ARB.
Nieczerniakowe nowotwory złoliwe skóry
W dwóch badaniach epidemiologicznych z wykorzystaniem danych z duskiego krajowy rejestru
nowotworów zło liwych stwierdzono zwikszenie ryzyka nieczerniakowych nowotworów
złoliwych skóry (NMSC, ang. Non-melanoma skin cancer) [raka podstawnokomórkowego (BCC,
ang. Basal cell carcinoma) i raka kolczystokomórkowego (SCC, ang. Squamous cell carcinoma)]
w warunkach zwikszajcego si łcznego nara enia organizu na hydrochlorotiazyd.
W mechani mie rozwoju NMCS mog odgrywa rol właciwoci fotouczulajce
hydrochlorotiazydu.
Pacjentów przyjmujcych hydrochlorotiazyd naley poinformowa o ryzku NMSC i zaleci
regularne sprawdzanie, czy na skórze nie pojawiły si nowe zmiany, i szybki kontakt z lekarzem
w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek podejrzanych zmian skórnych. Pacjentom naley zaleci
podejmowanie moliwych działa zapobiegawczych w celu minimalizacji ryzya rozwoju
nowotworów złoliwych skóry, jak ograniczanie naraania si na działanie wiatła słonecznego
i promieniowania UV, a jeli to niemoliwe - odpowiedni ochron!. Niepokoj"ce zmiany skórne
nale#y niezwłocznie bada$ z mo%liwo&ci' wykonania biopsji z ocen( histologiczn). U osób,
u których w przeszło*ci wyst+powały NMSC, mo,e by- konieczne ponowne rozwa.enie stosowania
hydrochlorotiazydu (patrz równie/ punkt 4.8).
4.5

Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Interakcje zwi0zane ze stosowaniem walsartanu i hydrochlorotiazydu
Jednoczesne stosowanie, które nie jest zalecane
Lit
Zgłaszano przypadki odwracalnego zwi1kszenia st23enia litu w surowicy i nasilenia jego
toksyczno4ci podczas jednoczesnego podawania litu z inhibitorami ACE, antagonistami receptora

angiotensyny II oraz tiazydami, w tym z hydrochlorotiazydem. Poniewa5 tiazydowe leki moczop6dne
zmniejszaj7 klirens nerkowy litu, stosowanie produktu leczniczego Co-Diovan mo8e
prawdopodobnie zwi9kszy: ryzyko wyst;pienia działania toksycznego litu. Je<li takie leczenie
skojarzone oka=e si> konieczne, zaleca si? staranne monitorowanie st@Aenia litu w surowicy.
Wymagana ostroBnoCD podczas jednoczesnego stosowania
Inne leki przeciwnadciEnieniowe
Co-Diovan moFe nasilaG działanie innych leków o właHciwoIciach przeciwnadciJnieniowych
(np. guanetydyny, metylodopy, leków rozszerzajKcych naczynia krwionoLne, inhibitorów ACE,
antagonistów receptora angiotensyny, leków beta-adrenolitycznych, antagonistów wapnia oraz
inhibitorów wychwytu zwrotnego dopaminy).
Aminy presyjne (np. noradrenalina, adrenalina)
MoMliwe jest osłabienie reakcji na aminy presyjne. Znaczenie kliniczne tego działania jest niejasne
i niewystarczajNce, by wykluczyO ich stosowanie.
Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym selektywne inhibitory COX-2, kwas
acetylosalicylowy (>3 g/dobP) i nieselektywne NLPZ
NLPZ mogQ osłabiaR hipotensyjne działanie zarówno antagonistów receptora angiotensyny II, jak
i hydrochlorotiazydu, gdy leki te podawane sS jednoczeTnie. Ponadto, jednoczesne stosowanie
produktu Co-Diovan i NLPZ moUe prowadziV do pogorszenia czynnoWci nerek i zwiXkszenia
stYZenia potasu w surowicy. Z tego wzgl[du zaleca si\ kontrol] czynno^ci nerek na pocz_tku
leczenia, jak równie` zapewnienie odpowiedniego nawodnienia pacjenta.
Interakcje zwiazane ze stosowaniem walsartanu
Podwójna blokada układu RAA lekami z grupy ARB, inhibitorami ACE lub aliskirenem
Dane badania klinicznego wykazały, be podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron
(RAA) w wyniku jednoczesnego zastosowania inhibitorów ACE, leków z grupy ARB lub aliskirenu
jest zwiczana z widksze czfstogcih wystipowania zdarzej niepokldanych, takich jak: niedocimnienie,
hiperkaliemia oraz zaburzenia czynnonci nerek (w tym ostra niewydolnoop nerek) w porównaniu
z zastosowaniem leku z grupy antagonistów układu RAA w monoterapii (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.1).
Jednoczesne stosowanie, które nie jest zalecane
Leki moczopqdne oszczrdzajsce potas, suplementy potasu, zamienniki soli kuchennej zawierajtce
potas i inne substancje, które mogu zwivkszaw stxyenie potasu
Jezli zostanie stwierdzona konieczno{| zastosowania produktu leczniczego wpływaj}cego na
st~enie potasu w skojarzeniu z walsartanem, zaleca si kontrolowanie stenia potasu w osoczu.
Białka transportujce
Dane z bada in vitro wskazuj , e walsartan jest substratem transportera wychwytu wtrobowego
OATP1B1/OATP1B3 i transportera wyrzutu wtrobowego MRP2. Znaczenie kliniczne tych danych
jest nieznane. Jednoczesne stosowanie inhibitorów transportera wychwytu (np. ryfampicyny,
cyklosporyny) lub transportera wyrzutu (np. rytonawiru) moe zwikszy ogólnoustrojow
ekspozycj na walsartan. Naley zachowa właciw ostrono podczas rozpoczynania lub
koczenia jednoczesnej terapii tymi lekami.
Brak interakcji
W badaniach interakcji lekowych walsartanu nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji
z walsartanem i adn z nastpujcych substancji: cymetydyna, warfaryna, furosemid, digoksyna,
atenolol, indometacyna, hydrochlorotiazyd, amlodypina i glibenklamid. Digoksyna i indometacyna
mog wchodzi w interakcje z hydrochlorotiazydem, bdcym składnikiem Co-Diovan (patrz
interakcje zwizane ze stosowaniem hydrochlorotiazydu).

Interakcje zwizane ze stosowaniem hydrochlorotiazydu
Wymagana ostro no¡¢ podczas jednoczesnego stosowania
Produkty lecznicze wpływaj£ce na st¤¥enie potasu w surowicy
Jednoczesne stosowanie leków moczop¦dnych zwi§kszaj¨cych wydalanie potasu z moczem,
kortykosteroidów, ©rodków przeczyszczajªcych, ACTH, amfoterycyny, karbenoksolonu, penicyliny
G, kwasu salicylowego i jego pochodnych mo«e zwi¬ksza działanie hipokaliemiczne
hydrochlorotiazydu.
W przypadku jednoczesnego stosowania tych leków ze skojarzeniem walsartanu
i hydrochlorotiazydu, zaleca si® monitorowanie st¯°enia potasu w osoczu (patrz punkt 4.4).
Produkty lecznicze, które mog± wywoła² cz³stoskurcz komorowy typu torsade de pointes
Hydrochlorotiazyd nale´y podawaµ ostro¶nie z produktami leczniczymi, które mog· wywoła¸
cz¹stoskurcz komorowy typu torsade de pointes, w szczególnoºci z lekami przeciwarytmicznymi
klasy Ia i klasy III oraz niektórymi lekami przeciwpsychotycznymi, z powodu ryzyka wyst»pienia
hipokaliemii.
Produkty lecznicze wpływaj¼ce na st½¾enie sodu w surowicy
Jednoczesne stosowanie leków przeciwdepresyjnych, leków przeciwpsychotycznych, leków
przeciwpadaczkowych, itp. mo¿e nasilaÀ hiponatremiczne działanie leków moczopÁdnych. NaleÂy
zachowaÃ ostroÄnoÅÆ podczas długotrwałego stosowania tych leków.

Glikozydy naparstnicy
MoÇe wystÈpiÉ hipokaliemia lub hipomagnezemia wywołana przez tiazydy jako działanie
niepoÊËdane sprzyjajÌce zaburzeniom rytmu serca spowodowanym stosowaniem glikozydów
naparstnicy (patrz punkt 4.4).
Sole wapnia i witamina D
Podawanie tiazydowych leków moczopÍdnych, w tym hydrochlorotiazydu, z witaminÎ D lub solami
wapnia moÏe nasilaÐ zwiÑkszenie stÒÓenia wapnia w surowicy. Jednoczesne stosowanie
tiazydowych leków moczopÔdnych z solami wapnia moÕe powodowaÖ hiperkalcemi× u pacjentów
predysponowanych do wystØpienia hiperkalcemii (np. w przypadku nadczynnoÙci przytarczyc,
nowotworu złoÚliwego lub stanów zaleÛnych od witaminy D) poprzez zwiÜkszenie zwrotnego
wchłaniania wapnia w kanalikach.
Leki przeciwcukrzycowe (leki doustne i insulina)
Tiazydy mogÝ zmieniaÞ tolerancjß glukozy. Moàe zajáâ koniecznoãä dostosowania dawki leków
przeciwcukrzycowych.
Naleåy zachowaæ ostroçnoèé podajêc metforminë z uwagi na ryzyko kwasicy mleczanowej
wywołanej przez ewentualnì czynnoíciowî niewydolnoïð nerek, zwiñzanò ze stosowaniem
hydrochlorotiazydu.
Leki blokujóce receptory beta-adrenergiczne oraz diazoksyd
Jednoczesne stosowanie tiazydowych leków moczopôdnych, w tym hydrochlorotiazydu, z lekami
beta-adrenolitycznymi moõe zwiöksza÷ ryzyko hiperglikemii. Tiazydowe leki moczopødne, w tym
hydrochlorotiazyd, mogù nasilaú działanie zwiûkszajüce stýþenie glukozy diazoksydu.
Produkty lecznicze stosowane w leczeniu dny moczanowej (probenecyd, sulfinpirazon i allopurynol)
Hydrochlorotiazyd moÿe zwiksza st enie kwasu moczowego w surowicy i z tego wzgldu moe
zaj konieczno dostosowania dawki leków nasilaj cych wydalanie kwasu moczowego z moczem.
Konieczne mo e okaza si zwikszenie dawki probenecydu lub sulfinpyrazonu. Jednoczesne

stosowanie tiazydowych leków moczopdnych, w tym hydrochlorotiazydu, moe zwiksza czsto
wystpowania reakcji nadwraliwoci na allopurynol.
Leki przeciwcholinergiczne i inne produkty lecznicze wpływajce na motoryk układu pokarmowego
Dostpno biologiczna tiazydowych leków moczopdnych moe zosta zwi!kszona pod wpływem
leków przeciwcholinergicznych (np. atropina, biperyden), najprawdopodobniej w wyniku
spowolnienia perystaltyki przewodu pokarmowego i opó"nienia opró#niania $oł%dka z tre&ci
pokarmowej. Natomiast leki prokinetyczne, takie jak cyzapryd, mog' zmniejsza( biodost)pno*+
tiazydów.
Amantadyna
Tiazydy, w tym hydrochlorotiazyd, mog, zwi-ksza. ryzyko wyst/pienia działa0 niepo12danych
amantadyny.
3ywice jonowymienne

Kolestyramina i kolestypol zmniejszaj4 wchłanianie tiazydów, w tym hydrochlorotiazydu. Mo5e to
doprowadzi6 do niewystarczaj7cego działania tiazydów. Jednak8e, zastosowanie dawki
hydrochlorotiazydu co najmniej 4 godziny przed lub 4-6 h po podaniu 9ywicy potencjalnie mo:e
zminimalizowa; interakcje.
Leki cytotoksyczne
Tiazydy, w tym hydrochlorotiazyd, mog< zmniejsza= wydalanie leków cytotoksycznych przez nerki
(np. cyklofosfamid, metotreksat) i nasila> ich działanie supresyjne na szpik kostny.
Niedepolaryzuj?ce @rodki zwiotczajAce miBCnie szkieletowe (np. tubokuraryna)
Tiazydy, w tym hydrochlorotiazyd, nasilajD działanie Erodków zwiotczajFcych miGHnie szkieletowe,
takich jak pochodne kurary.
Cyklosporyna
Jednoczesne leczenie cyklosporynI moJe zwiKkszyL ryzyko hiperurykemii i powikłaM typu dny.
Alkohol, barbiturany lub opioidy
Jednoczesne stosowanie tiazydów z substancjami, które majN takOe działanie obniPajQce ciRnienie
tStnicze (np. poprzez zmniejszenie aktywnoTci współczulnego układu nerwowego lub bezpoUrednie
działanie rozszerzajVce naczynia krwionoWne) moXe nasilaY niedociZnienie ortostatyczne.
Metylodopa
Zgłaszano pojedyncze przypadki niedokrwisto[ci hemolitycznej u pacjentów otrzymuj\cych
leczenie skojarzone metylodop] i hydrochlorotiazydem.
^rodki kontrastuj_ce zawieraj`ce jod

U pacjentów z odwodnieniem wywołanym lekami moczopadnymi istnieje zwibkszone ryzyko
wystcpienia ostrej niewydolnodci nerek, zwłaszcza po podaniu dueych dawek produktów
zawierajfcych jod. Przed podaniem tych leków pacjenta nalegy ponownie nawodnih.
4.6

Wpływ na płodnoij, ciklm i laktacjn

Ciopa
Walsartan
Nie zaleca siq stosowania leków z grupy antagonistów receptora angiotensyny II (AIIRA) w trakcie
pierwszego trymestru cirsy (patrz punkt 4.4). Stosowanie leków AIIRA jest przeciwwskazane
w trakcie drugiego i trzeciego trymestru cituy (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Potwierdzone dane epidemiologiczne dotyczvce ryzyka teratogennowci po podaniu inhibitorów ACE
w trakcie pierwszego trymestru cixyy nie sz rozstrzygaj{ce, niemniej nie mo|na wykluczy}
niewielkiego zwi~kszenia ryzyka. Brak jest danych z kontrolowanych bada epidemiologicznych
dotyczcych ryzyka stosowania antagonistów receptora angiotensyny II (AIIRA), niemniej podobne
ryzyko moe istnie dla tej klasy leków. Jeli dalsze leczenie AIIRA nie jest nieodzowne,
u pacjentek planujcych ci  naley przej na alternatywne leczenie przeciwnadcinieniowe
o ustalonym profilu bezpieczestwa stosowania w trakcie ciy. W przypadku stwierdzenia ciy
leczenie AIIRA naley natychmiast przerwa i, jeli to właciwe, rozpocz alternatywne leczenie.
Stwierdzono, e ekspozycja na AIIRA w drugim i trzecim trymestrze wywiera toksyczny wpływ na
płody (pogorszenie czynnoci nerek, małowodzie, opónienie kostnienia czaszki) i noworodki
ludzkie (niewydolno nerek, hipotonia, hiperkaliemia) (patrz równie punkt 5.3).
W razie ekspozycji na AIIRA poczwszy od drugiego trymestru ciy zaleca si kontrolne badania
ultrasonograficzne czynno¡ci nerek i rozwoju czaszki.
Niemowl¢ta, których matki stosowały AIIRA, nale£y obj¤¥ ¦cisł§ obserwacj¨ w kierunku
niedoci©nienia (patrz równieª punkty 4.3 i 4.4).
Hydrochlorotiazyd
Do«wiadczenie ze stosowaniem hydrochlorotiazydu podczas ci¬y, a zwłaszcza w pierwszym
trymestrze, jest ograniczone. Brak wystarczaj®cych bada¯ na zwierz°tach. Hydrochlorotiazyd
przenika przez ło±ysko. W oparciu o farmakologiczny mechanizm działania hydrochlorotiazydu
mo²na stwierdzi³, ´e jego stosowanie w drugim i trzecim trymestrze ciµ¶y mo·e niekorzystnie
wpływa¸ na perfuzj¹ płodowo-łoºyskow» oraz mo¼e powodowa½ takie działania u płodu
i noworodka, jak ¾ółtaczka, zaburzenia równowagi elektrolitowej i trombocytopenia.
Karmienie piersi¿
Brak informacji dotyczÀcych stosowania walsartanu podczas karmienia piersiÁ. Hydrochlorotiazyd
przenika do mleka kobiet karmiÂcych. Z tego wzglÃdu stosowanie produktu Co-Diovan w okresie
karmienia piersiÄ nie jest zalecane. Preferuje siÅ alternatywne leki o lepiej ustalonym profilu
bezpieczeÆstwa w okresie karmienia piersiÇ, szczególnie podczas karmienia noworodków lub
wczeÈniaków.
4.7

Wpływ na zdolnoÉÊ prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urzËdzeÌ
mechanicznych w ruchu

Nie przeprowadzono badaÍ nad wpływem produktu Co-Diovan na zdolnoÎÏ prowadzenia pojazdów
mechanicznych i obsługiwania urzÐdzeÑ mechanicznych w ruchu. W trakcie prowadzenia pojazdów
mechanicznych lub obsługiwania urzÒdzeÓ mechanicznych w ruchu naleÔy wziÕÖ pod uwag×
moØliwoÙÚ sporadycznego wystÛpowania zawrotów głowy lub uczucia zmÜczenia.
4.8

Działania niepoÝÞdane

Działania niepoßàdane zgłaszane w badaniach klinicznych i laboratoryjnych wystápujâce czãäciej po
walsartanie z hydrochlorotiazydem niå po podaniu placebo oraz pojedyncze zgłoszenia po
wprowadzeniu produktu do obrotu zostały przedstawione niæej z uwzglçdnieniem klasyfikacji
układów i narzèdów. Podczas leczenia skojarzonego walsartanem i hydrochlorotiazydem mogé
wystêpië działania niepoìídane zwiîzane z kaïdym ze składników podanych w monoterapii, których
nie obserwowano w badaniach klinicznych.
Działania niepoðñdane zostały pogrupowane wegług czòstoóci ich wystôpowania, poczynajõc od
najczöstszych, zgodnie z nast÷pujøcù konwencjú: bardzo czûsto (ü 1/10); czýsto (þ1/100 do <1/10);
niezbyt czÿsto ( 1/1 000 do <1/100); rzadko ( 1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000);
nieznana (czsto nie moe by okrelona na podstawie dostpnych danych). W obr bie ka dej

grupy o okre lonej cz sto ci wystpowania objawy niepodane s wymienione zgodnie ze
zmniejszajcym si nasileniem.
Tabela 1. Czsto wystpowania działa niepodanych zwizanych z walsartanem /
hydrochlorotiazydem
Zaburzenia metabolizmu i odywiania
Niezbyt czsto
Odwodnienie
Zaburzenia układu nerwowego
Bardzo rzadko
Zawroty głowy
Niezbyt czsto
Perestezje
Nieznana
Omdlenie
Zaburzenia oka
Nieostre widzenie
Niezbyt czsto
Zaburzenia ucha i bł dnika
Niezbyt cz!sto
Szum w uszach
Zaburzenia naczyniowe
Niezbyt cz"sto
Niedoci#nienie
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i $ródpiersia
Niezbyt cz%sto
Kaszel
Nieznana
Niekardiogenny obrz&k płuc
Zaburzenia 'oł(dka i jelit
Bardzo rzadko
Biegunka
Zaburzenia mi)*niowo-szkieletowe i tkanki ł+cznej
Niezbyt cz,sto
Bóle mi-.ni
Bardzo rzadko
Bóle stawów
Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Nieznana
Zaburzona czynno/0 nerek
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Niezbyt cz1sto
Uczucie zm2czenia
Badania diagnostyczne
Nieznana
Zwi3kszenie st45enia kwasu moczowego w surowicy,
zwi6kszenie st78enia bilirubiny i kreatyniny w surowicy,
hipokaliemia, hiponatremia, zwi9kszenie st:;enia azotu
mocznikowego we krwi, neutropenia
Dodatkowa informacja o poszczególnych składnikach leku
Działania niepo<=dane zgłaszane wcze>niej po zastosowaniu ka?dego ze składników leku, mog@ byA
potencjalnymi działaniami niepoBCdanymi produktu Co-Diovan, nawet jeDli nie były obserwowane
w badaniach klinicznych leku lub po wprowadzeniu leku do obrotu.
Tabela 2. CzEstoFG wystHpowania działaI niepoJKdanych zwiLzanych z walsartanem
Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Nieznana
Zaburzenia układu immunologicznego
Nieznana
Zaburzenia metabolizmu i odSywiania
Nieznana
Zaburzenia ucha i błWdnika
Niezbyt czXsto

Zmniejszenie stMNenia hemoglobiny,
zmniejszenie hematokrytu, małopłytkowoOP
Inne reakcje nadwraQliwoRci/reakcje alergiczne,
w tym chorob posurowicza
ZwiTkszenie stUVenia potasu w surowicy,
hiponatremi
Zawroty głowy pochodzenia błYdnikowego

Zaburzenia naczyniowe
Nieznana
Zaburzenia [oł\dka i jelit
Niezbyt cz]sto
Zaburzenia w^troby i dróg _ółciowych
Nieznana
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Nieznana
Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Nieznana

Zapalenie naczyZ
Ból brzucha
Zwi`kszenie aktywnoaci enzymów wbtrobowych
Obrzck naczynioruchowy, pdcherzowe zapalenie
skóry, wysypka, ewifd
Niewydolnogh nerek

Tabela 3. Czistojk wystlpowania działam nieponodanych zwipzanych z hydrochlorotiazydem
Hydrochlorotiazyd jest lekiem czqsto przepisywanym od wielu lat, nierzadko w dawkach wirkszych
nis podawane w produkcie Co-Diovan. U pacjentów leczonych tiazydowymi lekami moczoptdnymi,
w tym hydrochlorotiazydem, w monoterapii zgłaszano nastupujvce działania niepowxdane:
Nowotwory łagodne, złoyliwe i nieokrezlone (w tym torbiele i polipy)
Nieznana
Nieczerniakowe nowotwory zło{liwe skóry (rak
podstawnokomórkowy i rak
kolczystokomórkowy skóry)
Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Rzadko
Małopłytkowo|}, niekiedy z plamic~
Bardzo rzadko
Agranulocytoza, leukopenia, niedokrwisto
hemolityczna, niewydolno szpiku kostnego
Niedokrwisto aplastyczna
Nieznana
Zaburzenia układu immunologicznego
Bardzo rzadko
Reakcje nadwraliwoci
Zaburzenia metabolizmu i od ywiania
Bardzo czsto
Hipokaliemia, zwikszone stenie lipidów we
krwi (zwłaszcza podczas stosowania wikszych
dawek)
Czsto
Rzadko
Hiponatremia, hipomagnezemia, hiperurykemia
Hiperkalcemia, hiperglikemia, cukromocz i
nasilenie zaburze metabolicznych w przebiegu
cukrzycy
Bardzo rzadko
Zasadowica hipochloremiczna
Zaburzenia psychiczne
Rzadko
Depresja, zaburzenia snu
Zaburzenia układu nerwowego
Rzadko
Ból głowy
Zaburzenia oka
Rzadko
Zaburzenia widzenia
Nieznana
Ostra jaskra zamknitego kta
Zaburzenia serca
Rzadko
Zaburzenia rytmu serca
Zaburzenia naczyniowe
Czsto
Niedocinienie ortostatyczne
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i ródpiersia
Bardzo rzadko
Niewydolno oddechowa z zapaleniem
i obrzkiem płuc

Zaburzenia ołdka i jelit
Czsto
Rzadko
Bardzo rzadko
Zaburzenia wtroby i dróg ółciowych
Rzadko
Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Nieznana
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Cz£sto
Rzadko
Bardzo rzadko

Nieznana
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Nieznana
Zaburzenia mi¥¦niowo-szkieletowe i tkanki
ł§cznej
Nieznana
Zaburzenia układu rozrodczego i piersi
Czsto

Utrata apetytu, łagodne nudnoci i wymioty
Zaparcie, uczucie dyskomfortu w przewodzie
pokarmowym, biegunka
Zapalenie trzustki
Cholestaza wewntrzwtrobowa lub ółtaczka
Zaburzenia czynno ci nerek, ostra niewydolno¡¢
nerek
Pokrzywka i inne postacie wysypki
Uczulenie na ¤wiatło
Martwicze zapalenie naczy¨ i toksyczna
nekroliza naskórka, skórne reakcje toczniopodobne, uaktywnienie skórnej postaci tocznia
rumieniowatego
Rumie© wielopostaciowy
Gorªczka, osłabienie
Kurcze mi«¬ni
Impotencja

Opis wybranych działa® niepo¯°danych
Nieczerniakowe nowotwory zło±liwe skóry: na podstawie danych dost²pnych z bada³
epidemiologicznych stwierdzono zwi´zek pomiµdzy ł¶czn· dawk¸ hydrochlorotiazydu
a wyst¹powaniem NMSC (patrz równieº punkty 4.4 i 5.1).
Zgłaszanie podejrzewanych działa» niepo¼½danych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działa¾
niepo¿Àdanych. UmoÁliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyÂci do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby naleÃÄce do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszaÅ
wszelkie podejrzewane działania niepoÆÇdane za poÈrednictwem Departamentu Monitorowania
NiepoÉÊdanych DziałaË Produktów Leczniczych UrzÌdu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
PL-02 222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
4.9

Przedawkowanie

Objawy
Przedawkowanie walsartanu moÍe spowodowaÎ znaczne niedociÏnienie tÐtnicze, co moÑe
doprowadziÒ do zaburzeÓ ÔwiadomoÕci, zapaÖci kr×Øeniowej i (lub) wstrzÙsu. Ponadto, na skutek
przedawkowania hydrochlorotiazydu mogÚ wystÛpiÜ takie objawy przedmiotowe i podmiotowe jak:
nudnoÝci, sennoÞß, hipowolemia i zaburzenia elektrolitowe zwiàzane z zaburzeniami rytmu serca
i kurczami miáâni.

Leczenie
Postãpowanie po przedawkowaniu zaleäy od czasu przyjåcia leku i rodzaju oraz ciæçkoèci objawów;
najistotniejsze jest ustabilizowanie kréêenia.
W przypadku wystëpienia niedociìnienia títniczego pacjenta naleîy ułoïyð w pozycji na plecach,
a nastñpnie szybko uzupełniò sole i płyny.
Usuniócie walsartanu z krôõenia za pomocö hemodializy nie jest mo÷liwe z uwagi na silne wiøzanie
z białkami osocza, natomiast hydrochlorotiazyd moùe byú usuwany tû drogü.
5.

WŁAýCIWOþCI FARMAKOLOGICZNE

5.1

Właÿciwoci farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Antagoni ci angiotensyny II i leki moczopdne, walsartan i leki
moczopdne; Kod ATC: C09D A03
Walsartan i hydrochlorotiazyd
W podwójnie zalepionym, randomizowanym, z grup kontroln poddawan aktywnemu leczeniu
badaniu z udziałem pacjentów nie reagujcych wystarczaj co na leczenie hydrochlorotiazydem w
dawce 12,5 mg, znamiennie wi ksze rednie obni enie skurczowego/rozkurczowego ci nienia krwi
obserwowano po podaniu leczenia skojarzonego walsartanu z hydrochlorotiazydem w dawce
160 mg + 12,5 mg (12,4/7,5 mmHg) w porównaniu z leczeniem hydrochlorotiazydem w dawce
25 mg (5,6/2,1 mmHg). Ponadto, u znamiennie wikszego odsetka pacjentów odnotowano
odpowied na leczenie (cinienie krwi <140/90 mmHg lub obnienie cinienia skurczowego
o 20 mmHg lub obnienie cinienia rozkurczowego o 10 mmHg) po zastosowaniu skojarzenia
walsartanu z hydrochlorotiazydem w dawce 160 mg + 12,5 mg (50%) w porównaniu z samym
hydrochlorotiazydem w dawce 25 mg (25%).
W podwójnie zalepionym, randomizowanym, z grup kontroln poddawan aktywnemu leczeniu
badaniu z udziałem pacjentów nie reagujcych wystarczajco na leczenie walsartanem w dawce
160 mg, znamiennie wiksze rednie obnienie skurczowego/rozkurczowego ci nienia krwi
obserwowano po podaniu zarówno leczenia skojarzonego walsartanu z hydrochlorotiazydem
w dawce 160 mg + 25 mg (14,6/11,9 mmHg), jak i leczenia skojarzonego walsartanu z
hydrochlorotiazydem w dawce 160 mg + 12,5 mg (12,4/10,4 mmHg) w porównaniu z leczeniem
walsartanem w dawce 160 mg (8,7/8,8 mmHg). Ró!nica w obni"eniu ci#nienia krwi pomi$dzy
dawkami 160 mg + 25 mg a 160 mg + 12,5 mg równie% osi&gn'ła znamienno() statystyczn*.
Ponadto, u znamiennie wi+kszego odsetka pacjentów odnotowano odpowied, na leczenie
(rozkurczowe ci-nienie krwi <90 mmHg lub obni.enie o /10 mmHg) po zastosowaniu skojarzenia
walsartanu z hydrochlorotiazydem w dawce 160 mg + 25 mg (68%) i 160 mg + 12,5 mg (62%)
w porównaniu z walsartanem w dawce 160 mg (49%).
W podwójnie za0lepionym, randomizowanym badaniu kontrolowanym placebo, ze schematem
oceny czynnikowej, porównuj1cym leczenie skojarzone ró2nymi dawkami walsartanu
z hydrochlorotiazydem z leczeniem poszczególnymi składnikami w monoterapii, znamiennie
wi3ksze 4rednie obni5enie skurczowego/rozkurczowego ci6nienia krwi obserwowano po podaniu
leczenia skojarzonego walsartanu z hydrochlorotiazydem w dawce 160 mg + 12,5 mg
(17,8/13,5 mmHg) i 160 mg + 25 mg (22,5/15,3 mmHg) w porównaniu z placebo (1,9/4,1 mmHg)
i odpowiadaj7c8 im monoterapi9, tzn. hydrochlorotiazydem w dawce 12,5 mg (7,3/7,2 mmHg),
hydrochlorotiazydem w dawce 25 mg (12,7/9,3 mmHg) oraz walsartanem w dawce 160 mg
(12,1/9,4 mmHg). Ponadto, u znamiennie wi:kszego odsetka pacjentów odnotowano odpowied; na
leczenie (rozkurczowe ci<nienie krwi <90 mmHg lub obni=enie o >10 mmHg) po zastosowaniu
skojarzenia walsartanu z hydrochlorotiazydem w dawce 160 mg + 25 mg (81%) i skojarzenia

walsartanu z hydrochlorotiazydem w dawce 160 mg + 12,5 mg (76%) w porównaniu z placebo
(29%) i odpowiadaj?c@ im monoterapiA, tzn. hydrochlorotiazydem w dawce 12,5 mg (41%),
hydrochlorotiazydem w dawce 25 mg (54%) i walsartanem w dawce 160 mg (59%).
W badaniach klinicznych, w których podawano walsartan z hydrochlorotiazydem obserwowano,
zaleBne od dawki, zmniejszenie stCDenia potasu w surowicy. Zmniejszenie stEFenia potasu
w surowicy wystGpowało czHIciej u pacjentów otrzymujJcych 25 mg hydrochlorotiazydu niK
u pacjentów leczonych 12,5 mg hydrochlorotiazydu. W kontrolowanych badaniach klinicznych
z zastosowaniem leczenia skojarzonego walsartanem z hydrochlorotiazydem, działanie
hydrochlorotiazydu polegajLce na zmniejszaniu stMNenia potasu było osłabione pod wpływem
oszczOdzajPcego potas działania walsartanu.
Korzystny wpływ walsartanu w skojarzeniu z hydrochlorotiazydem na zachorowalnoQR lub
z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego nie jest obecnie znany.
Badania epidemiologiczne wykazały, Ve długotrwałe leczenie hydrochlorotiazydem zmniejsza
ryzyko wystWpienia chorób i zgonu z powodu zaburzeX układu sercowo-naczyniowego.

SmiertelnoTU

Walsartan
Walsartan jest aktywnym po podaniu doustnym i specyficznym antagonistY receptora dla
angiotensyny II (Ang II). Działa wybiórczo na podtyp receptora AT1, który jest odpowiedzialny za
znane działania angiotensyny II. ZwiZkszenie st[\enia angiotensyny II w osoczu po zablokowaniu
receptora AT1 przez walsartan mo]e stymulowa^ odblokowany receptor AT2, który wydaje si_
działa` antagonistycznie w stosunku do działania receptora AT1. Walsartan nie wykazuje nawet
czabciowej aktywnocci agonistycznej w stosunku do receptora AT1 i ma dudo wieksze (około 20 000
razy) powinowactwo do receptora AT1 nif do receptora AT2. Nie stwierdzono, aby walsartan wigzał
sih lub blokował inne receptory hormonów lub kanały jonowe, o których wiadomo, ie sj istotne
w regulacji układu krklenia.
Walsartan nie hamuje aktywnomci konwertazy angiotensyny (ACE, znanej równien jako kininaza II),
która przekształca Ang I w Ang II i powoduje rozpad bradykininy. Z uwagi na brak wpływu na ACE
i brak nasilania działania bradykininy lub substancji P, prawdopodobieostwo wystppienia kaszlu
przy stosowaniu antagonistów receptora angiotensyny II jest niewielkie. W badaniach klinicznych,
w których walsartan był porównywany z inhibitorami ACE, czqstors wysttpowania suchego kaszlu
była znamiennie mniejsza (P<0,05) u pacjentów leczonych walsartanem niu u pacjentów, którzy
otrzymywali inhibitor ACE (odpowiednio 2,6% i 7,9%). W badaniu klinicznym pacjentów z suchym
kaszlem w trakcie leczenia inhibitorami ACE w wywiadzie, 19,5% osób otrzymujvcych walsartan
i 19,0% przyjmujwcych tiazydowe leki moczopxdne w porównaniu do 68,5% pacjentów leczonych
inhibitorami ACE, skaryyło siz na wyst{powanie kaszlu (P<0,05).
Podanie walsartanu pacjentom z nadci|nieniem t}tniczym powoduje zmniejszenie ci~nienia
ttniczego krwi bez wpływu na czsto ttna. U wikszo ci pacjentów po podaniu pojedynczej
dawki doustnej, pocztek działania przeciwnadcinieniowego wystpuje w cigu 2 godzin,
a maksymalne obnienie cinienia ttniczego krwi jest osigane w cigu 4-6 godzin. Działanie
przeciwnadcinieniowe utrzymuje si przez 24 godziny po przyjciu dawki. Podczas wielokrotnego
podawania, maksymalne obnienie cinienia ttniczego krwi po zastosowaniu którejkolwiek
z dawek jest na ogół osigane w cigu 2-4 tygodni i utrzymuje si w czasie długotrwałego leczenia.
Leczenie skojarzone z hydrochlorotiazydem znaczco zwiksza działanie przeciwnadcinieniowe
produktu.
Nagłe odstawienie walsartanu nie było zwizane z wystpowaniem tzw. nadcinienia z odbicia ani
innymi klinicznymi zdarzeniami niepodanymi.
U pacjentów z nadci nieniem t¡tniczym i cukrzyc¢ typu 2 oraz mikroalbuminuri£ wykazano, ¤e
walsartan zmniejsza wydalanie albumin w moczu. W badaniu MARVAL (ang. Micro Albuminuria
Reduction with Valsartan) oceniono zmniejszanie wydalania albumin w moczu (UAE) podczas

leczenia walsartanem (80-160 mg/dob¥) w porównaniu z amlodypin¦ (5-10 mg/dob§)
u 332 pacjentów z cukrzyc¨ typu 2 (©rednia wieku: 58 lat; 265 mª«czyzn) z mikroalbuminuri¬
(walsartan: 58 µg/min; amlodypina: 55,4 µg/min), prawidłowym lub wysokim cinieniem krwi oraz
z zachowan® czynno¯ci° nerek (st±²enie kreatyniny we krwi <120 µmol/l). Po 24 tygodniach UAE
zmniejszyło si³ (p <0,001) o 42% (–24,2 µg/min; 95% przedział ufno´ci: –40,4 do –19,1) u
pacjentów leczonych walsartanem i o około 3% (–1,7 µg/min; 95% przedział ufnoµci: –5,6 do 14,9)
u pacjentów leczonych amlodypin¶ pomimo podobnych wska·ników zmniejszenia ci¸nienia krwi
w obu grupach. W badaniu DROP (ang. Diovan Reduction of Proteinuria) dokonano dalszej oceny
skuteczno¹ci walsartanu w zakresie zmniejszania UAE u 391 pacjentów z nadciºnieniem t»tniczym
(ci¼nienie krwi =150/88 mmHg) z cukrzyc½ typu 2, albuminuri¾ (¿rednia = 102 µg/min;
20-700 µg/min) i zachowanÀ czynnoÁciÂ nerek (Ãrednie stÄÅenie kreatyniny w surowicy =
80 µmol/l). Przeprowadzono randomizacjÆ pacjentów do jednej z 3 dawek walsartanu (160, 320
i 640 mg/dobÇ), a nastÈpnie prowadzono leczenie przez 30 tygodni. Celem badania było ustalenie
optymalnej dawki walsartanu w zakresie zmniejszania UAE u pacjentów z nadciÉnieniem tÊtniczym
i cukrzycË typu 2. Po 30 tygodniach nastÌpiło znamienne zmniejszenie procentowe UAE o 36%
w stosunku do poziomu poczÍtkowego przy leczeniu walsartanem w dawce 160 mg (95% przedział
ufnoÎci: 22% do 47%) i o 44% przy leczeniu walsartanem w dawce 320 mg (95% przedział ufnoÏci:
31% do 54%). Stwierdzono, Ðe dawka 160-320 mg walsartanu powodowała klinicznie istotne
zmniejszenie UAE u pacjentów z nadciÑnieniem tÒtniczym i cukrzycÓ typu 2.
Inne: podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA)
Dwa duÔe randomizowane, kontrolowane badania kliniczne ONTARGET (ang. ONgoing
Telmistartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) i VA NEPHRON-D
(ang. The Veterans Affairs Nefropathy in Diabetes) badały jednoczesne zastosowanie inhibitora
ACE z lekami z grupy ARB.
Badanie ONTARGET było przeprowadzone z udziałem pacjentów z chorobami układu sercowonaczyniowego, chorobami naczyÕ mózgowych w wywiadzie lub cukrzycÖ typu 2 z towarzysz×cymi,
udowodnionymi uszkodzeniami narzØdów docelowych. Badanie VA NEPHRON-D było
przeprowadzone z udziałem pacjentów z cukrzycÙ typu 2 oraz z nefropatiÚ cukrzycowÛ.
Badania te wykazały brak istotnego korzystnego wpływu na parametry nerkowe i (lub) wyniki
w zakresie chorobowoÜci oraz ÝmiertelnoÞci sercowo-naczyniowej, podczas gdy zaobserwowano
zwißkszone ryzyko hiperkaliemii, ostrego uszkodzenia nerek i (lub) niedociànienia, w porównaniu
z monoterapiá. Ze wzglâdu na podobieãstwa w zakresie właäciwoåci farmakodynamicznych tych
leków, przytoczone wyniki równieæ majç znaczenie w przypadku innych inhibitorów ACE oraz
leków z grupy ARB.
Dlatego teè u pacjentów z nefropatié cukrzycowê nie naleëy jednoczeìnie stosowaí inhibitorów
ACE oraz leków z grupy ARB (patrz punkt 4.4).
Badanie ALTITUDE (ang. Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal
Disease Endpoints) było zaprojektowane w celu zbadania korzyîci z dodania aliskirenu do
standardowego leczenia inhibitorem ACE lub leku z grupy ARB u pacjentów z cukrzycï typu 2
i przewlekłð chorobñ nerek oraz/lub z chorobò układu sercowo-naczyniowego. Badanie zostało
przedwczeónie przerwane z powodu zwiôkszonego ryzyka działaõ niepoö÷danych. Zgony sercowonaczyniowe i udary mózgu wystøpowały czùúciej w grupie otrzymujûcej aliskiren w odniesieniu
do grupy placebo. W grupie otrzymujücej aliskiren odnotowano równieý czþstsze wystÿpowanie
zdarze niepodanych, w tym ci kich zdarze niepodanych (hiperkaliemia, niedocinienie
i niewydolno nerek) wzgl dem grupy placebo.
Hydrochlorotiazyd
Tiazydowe leki moczop dne działaj głównie w dystalnych nerkowych kanalikach krtych.
Wykazano, e w korze nerki znajduje si receptor o duym powinowactwie bdcy głównym
miejscem wizania dla moczopdnego działania tiazydów oraz hamowania transportu NaCl
w dystalnych nerkowych kanalikach krtych. Mechanizm działania tiazydowych leków

moczopdnych polega na hamowaniu transportu błonowego Na+Cl-, prawdopodobnie poprzez
mechanizm konkurowania o miejsca Cl-, wpływajc na proces wchłaniania zwrotnego elektrolitów:
działanie bezporednie polega na zwikszeniu wydalania sodu i chlorków w przyblieniu w
równnym stopniu, a działanie porednie to działanie moczopdne, zmniejszajce objto ! osocza,
a w rezultacie zwi"kszaj#ce aktywno$% reninow& osocza, zwi'kszaj(ce wydzielanie aldosteronu,
zwi)kszaj*ce wydalanie potasu z moczem i zmniejszaj+ce st,-enie potasu w surowicy. Mediatorem
układu renina-aldosteron jest angiotensyna II, a wi.c w czasie jednoczesnego podawania walsartanu,
zmniejszenie st/0enia potasu w surowicy jest mniej wyra1ne ni2 po zastosowaniu monoterapii
hydrochlorotiazydem.
Nieczerniakowe nowotwory zło3liwe skóry
Na podstawie danych dost4pnych z bada5 epidemiologicznych stwierdzono zwi6zek mi7dzy ł8czn9
dawk: hydrochlorotiazydu a wyst;powaniem NMSC.W jednym z bada< uczestniczyło 71 533 osób
z BCC i 8 629 osób z SCC, które porównywano z grupami kontrolnymi z tej samej populacji
obejmuj=cej odpowiednio 1 430 833 i 172 462 osoby. Du>y stopie? nara@enia na hydrochlorotiazyd
(łAczna dawka B50 000 mg) wiCzał siD ze skorygowanym ilorazem szans (OR) dla BCC rzEdu 1,29
(95% CI: 1,23-1,35), a dla SCC rzFdu 3,98 (95% CI: 3,68-4,31). Stwierdzono wyraGnH zaleInoJK
miLdzy łMcznN dawkO a skutkiem zarówno w przypadku BCC, jak i SCC. W innym badaniu
wykazano moPliwy zwiQzek stopnia naraRenia na hydrochlorotiazyd z wystepowaniem nowotworów
złoSliwych warg (SCC): w badaniu porównywano 633 przypadki nowotworów złoTliwych warg
i 63 067 osób z tej samej populacji tworzUcych grupV kontrolnW z zastosowaniem strategii
jednoczesnego zbioru ryzyka. Stwierdzono zaleXnoYZ mi[dzy ł\czn] dawk^ a odpowiedzi_ ze
skorygowanym OR rz`du 2,1 (95% CI: 1,7-2,6), które wzrastało do OR 3,9 (3,0-4,9) w przypadku
duaego stopnia narabenia (~25 000 mg) i OR 7,7 (5,7-10,5) dla najwickszych łdcznych dawek
(~100 000 mg) (patrz równiee punkt 4.4).
5.2

Włafciwogci farmakokinetyczne

Walsartan i hydrochlorotiazyd
Dosthpnoij układowa hydrochlorotiazydu jest zmniejszona o około 30% podczas jednoczesnego
podawania walsartanu. Kinetyka walsartanu nie ulega znacznym zmianom pod wpływem
jednoczesnego podawania hydrochlorotiazydu. Wspomniana interakcja nie ma wpływu na
stosowanie walsartanu w skojarzeniu z hydrochlorotiazydem, poniewak w kontrolowanych
badaniach klinicznych wykazano wyralne działanie przeciwnadcimnieniowe leczenia skojarzonego,
winksze nio po zastosowaniu kapdego ze składników w monoterapii lub placebo.
Walsartan
Wchłanianie
Po podaniu doustnym samego walsartanu maksymalne stqrenie walsartanu w osoczu wystspuje po
2-4 godzinach. trednia bezwzgludna biodostvpnowx leku wynosi 23%. W przypadku podania
walsartanu z pokarmem pole powierzchni pod krzywy (AUC) dla walsartanu jest zmniejszone
o około 40%, a maksymalne stz{enie w osoczu (Cmax) o około 50%, chocia| od około 8. godziny po
podaniu dawki st}~enia walsartanu w osoczu s podobne w grupie przyjmujcej lek z posiłkiem
i w grupie przyjmujcej lek na czczo. Wraz ze zmniejszeniem AUC nie nastpuje jednak klinicznie
znamienne osłabienie działania terapeutycznego, dlatego walsartan mona podawa z posiłkiem lub
bez posiłku.
Dystrybucja
Obj to dystrybucji walsartanu w stanie stacjonarnym po podaniu doylnym wynosi około 17
litrów, co wskazuje na brak rozległej dystrybucji walsartanu w tkankach. Walsartan w duym
stopniu wie si z białkami osocza (94–97%), głównie z albuminami.

Biotransformacja
Walsartan nie ulega biotransformacji w wikszym stopniu, poniewa jedynie około 20% dawki jest
wykrywane w postaci metabolitów. Hydroksymetabolit został wykryty w osoczu w małych
steniach (poniej 10% pola powierzchni pod krzyw (AUC) dla walsartanu). Metabolit ten jest
farmakologicznie nieczynny.
Wydalanie
Walsartan wykazuje wielowykładnicz kinetyk procesu eliminacji (t½ <1 h i t½ß około 9 h).
Walsartan jest wydalany przede wszystkim z kałem (około 83% dawki) i z moczem (około 13%
dawki), głównie w postaci niezmienionej. Po podaniu doylnym klirens walsartanu z osocza wynosi
około 2 l/h, a klirens nerkowy około 0,62 l/h (około 30% całkowitego klirensu). Okres półtrwania
walsartanu wynosi 6 godzin.
Hydrochlorotiazyd
Wchłanianie
Wchłanianie hydrochlorotiazydu po podaniu doustnym przebiega szybko (tmax około 2 h).
Zwikszenie redniej powierzchni pola pod krzyw przebiega liniowo i jest proporcjonalne do
dawki w zakresie dawek terapeutycznych. Wpływ pokarmu na wchłanianie hydrochlorotiazydu, o ile
istnieje, ma niewielkie znaczenie kliniczne. Bezwzgldna dostpno biologiczna
hydrochlorotiazydu wynosi 70% po podaniu doustnym.
Dystrybucja
Pozorna objto dystrybucji wynosi 4–8 l/kg.
Hydrochlorotiazyd znajduj¡cy si¢ w układzie kr£¤enia wi¥¦e si§ z białkami osocza (40–70%),
głównie z albuminami. Hydrochlorotiazyd ulega równie¨ kumulacji w erytrocytach w ilo©ci
stanowiªcej około 3-krotno«¬ kumulacji w osoczu.
Wydalanie
Hydrochlorotiazyd jest wydalany głównie w postaci niezmienionej. Hydrochlorotiazyd jest
wydalany z osocza z okresem półtrwania wynoszcym w ko®cowej fazie eliminacji 6-15 godzin.
Wielokrotne podawanie hydrochlorotiazydu nie powoduje zmian jego wła¯ciwo°ci kinetycznych,
a dawkowanie raz na dob± skutkuje minimaln² kumulacj³ leku. Ponad 95% wchłoni´tej dawki jest
wydalane w postaci niezmienionej z moczem. Klirens nerkowy polega na biernej filtracji i czynnym
wydzielaniu do kanalików nerkowych.
Specjalne grupy pacjentów
Pacjenci w podeszłym wieku
U niektórych pacjentów w wieku podeszłym obserwowano nieco zwiµkszon¶ ekspozycj·
ogólnoustrojow¸ na walsartan w porównaniu z osobami młodymi, jednak¹e nie wykazano, aby
miało to to jakiekolwiek znaczenie kliniczne.
Ograniczone dane sugerujº, »e układowy klirens hydrochlorotiazydu jest zmniejszony u pacjentów
w podeszłym wieku, zarówno zdrowych jak i choruj¼cych na nadci½nienie, w porównaniu ze
zdrowymi ochotnikami.
Zaburzenia czynno¾ci nerek
W przypadku stosowania zalecanych dawek produktu Co-Diovan nie ma konieczno¿ci
dostosowywania dawki leku u pacjentów ze współczynnikiem przesÀczania kłÁbuszkowego (GFR)
mieszczÂcym siÃ w zakresie 30-70 ml/min.
Brak danych dotyczÄcych stosowania produktu Co-Diovan u pacjentów z ciÅÆkimi zaburzeniami
czynnoÇci nerek (GFR < 30 ml/min) oraz u pacjentów dializowanych. Walsartan wiÈÉe siÊ siË
w duÌym stopniu z białkami osocza i nie moÍna go usunÎÏ za pomocÐ dializy, natomiast
hydrochlorotiazyd moÑe byÒ usuniÓty z ustroju podczas dializy.

W przypadku wystÔpowania zaburzeÕ czynnoÖci nerek zwi×ksza siØ Ùrednie maksymalne stÚÛenie
hydrochlorotiazydu w osoczu oraz pole powierzchni pod krzywÜ, natomiast zmniejsza siÝ tempo
wydalania z moczem. U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynnoÞci nerek,
obserwowano 3-krotne zwißkszenie pola powierzchni pod krzywà (AUC) , natomiast u pacjentów
z ciáâkimi zaburzeniami czynnoãci nerek, obserwowano 8-krotne zwiäkszenie pola powierzchni pod
krzywå (AUC). Stosowanie hydrochlorotiazydu jest przeciwwskazane u pacjentów z ciæçkimi
zaburzeniami czynnoèci nerek (patrz punkt 4.3).
Zaburzenia czynnoéci wêtroby
W badaniach farmakokinetyki u pacjentów z łagodnymi (n=6) i umiarkowanymi (n=5) zaburzeniami
czynnoëci wìtroby, naraíenie na walsartan było niemal dwukrotnie wiîksze w porównaniu ze
zdrowymi ochotnikami (patrz punkty 4.2 i 4.4).
Brak danych dotyczïcych stosowania walsartanu u pacjentów z ciðñkimi zaburzeniami czynnoòci
wótroby (patrz punkt 4.3). Choroba wôtroby nie ma znamiennego wpływu na farmakokinetykõ
hydrochlorotiazydu.
5.3

Przedkliniczne dane o bezpieczeöstwie

Potencjalna toksyczno÷ø po doustnym podaniu skojarzenia walsartanu z hydrochlorotiazydem była
oceniana u szczurów i marmozet w badaniach trwajùcych do 6 miesiúcy. Nie odkryto ûadnych
danych wykluczajücych stosowanie terapeutycznych dawek u ludzi.
Zmiany wywołane stosowaniem produktu złoýonego w badaniach toksycznoþci przewlekłej sÿ
najprawdopodobniej spowodowane przez walsartan wchodzcy w skład produktu. Narz dem
docelowym, w którym objawiała si toksyczno były nerki, a reakcja była bardziej wyrana
u marmozet ni u szczurów. Stosowanie produktu złoonego było przyczyn uszkodzenia nerek
(nefropatii i nacieków z bazofilów w kanalikach nerkowych, zwi kszenia st enia mocznika
i kreatyniny w osoczu oraz potasu w surowicy, zwi kszenia obj toci moczu i stenia elektrolitów
w moczu od dawki 30 mg/kg mc./dob walsartanu w skojarzeniu z 9 mg/kg mc./dob
hydrochlorotiazydu u szczurów oraz 10 + 3 mg/kg mc./dob u marmozet), prawdopodobnie
w wyniku zmian hemodynamicznych w nerkach. Dawki te stosowane u szczurów stanowi
równowanik odpowiednio 0,9 i 3,5-krotnoci maksymalnych dawek walsartanu
i hydrochlorotiazydu zalecanych u ludzi w przeliczeniu na mg/m2 pc. U marmozet dawki te
odpowiadaj 0,3 i 1,2-ktrotnoci maksymalnych dawek walsartanu i hydrochlorotiazydu zalecanych
u ludzi w przeliczeniu na mg/m2 pc. (W obliczeniach przyjto stosowanie doustnej dawki
320 mg/dob walsartanu w skojarzeniu z 25 mg/dob hydrochlorotiazydu u pacjenta wacego 60
kg.).
Due dawki skojarzone walsartanu z hydrochlorotiazydem zmniejszały parametry
czerwonokrwinkowe (liczb erytrocytów, hemoglobiny, hematokrytu, od dawki
100 + 31 mg/kg/dob u szczurów oraz 30 + 9 mg/kg mc./dob! u marmozet). Dawki te stosowane
u szczurów stanowi" równowa#nik odpowiednio 3,0 i 12-krotno$ci maksymalnych dawek
walsartanu i hydrochlorotiazydu zalecanych u ludzi w przeliczeniu na mg/m2 pc. U marmozet dawki
te odpowiadaj% 0,9 i 3,5-krotno&ci maksymalnych dawek walsartanu i hydrochlorotiazydu
zalecanych u ludzi w przeliczeniu na mg/m2 pc. (W obliczeniach przyj'to stosowanie doustnej
dawki 320 mg/dob( walsartanu w skojarzeniu z 25 mg/dob) hydrochlorotiazydu u pacjenta
wa*+cego 60 kg.).
U marmozet obserwowano równie, uszkodzenia błony -luzowej .oł/dka (od dawki 30 + 9 mg/kg
mc./dob0). Poł1czenie walsartanu z hydrochlorotiazydem prowadziło równie2 w nerkach do
przerostu t3tniczek doprowadzaj4cych (w dawce 600 + 188 mg/kg mc./dob5 u szczurów i od

30 + 9 mg/kg mc./dob6 u marmozet). Dawki te stosowane u marmozet stanowi7 równowa8nik
odpowiednio 0,9 i 3,5-krotno9ci maksymalnych dawek walsartanu i hydrochlorotiazydu zalecanych
u ludzi w przeliczeniu na mg/m2 pc. U szczurów dawki te odpowiadaj: 18 i 73-krotno;ci
maksymalnych dawek walsartanu i hydrochlorotiazydu zalecanych u ludzi w przeliczeniu na mg/m2
pc. (W obliczeniach przyj<to stosowanie doustnej dawki 320 mg/dob= walsartanu w skojarzeniu
z 25 mg/dob> hydrochlorotiazydu u pacjenta wa?@cego 60 kg.).
Wymienione wyAej działania wydajB siC wynikaD z farmakologicznych działaE duFych dawek
walsartanu (blokowanie wywołanego przez angiotensynG II hamowania uwalniania reniny,
z pobudzaniem komórek wytwarzajHcych reninI) i wystJpuje równieK po podaniu inhibitorów ACE.
Wydaje siL, Me dane te nie majN znaczenia dla zastosowania walsartanu w dawkach terapeutycznych
u ludzi.
Skojarzenie walsartanu z hydrochlorotiazydem nie było badane pod kOtem ewentualnego działania
mutagennego, klastogennego lub rakotwórczego, poniewaP nie stwierdzono dowodów na
wystQpowanie interakcji pomiRdzy tymi dwoma substancjami. JednakSe badania takie były
prowadzone oddzielnie dla walsartanu i hydrochlorotiazydu i nie wykazały Tadnych dowodów na
mutagenne, klastogenne lub rakotwórcze działanie tych substancji.
U szczurów toksyczne dawki u matki (600 mg/kg mc./dobU) w trakcie ostatnich dni ciVWy i laktacji
prowadziły do zmniejszenia wskaXnika przeYywalnoZci, mniejszego przyrostu masy ciała
i opó[nienia rozwoju (oddzielnie mał\owiny usznej i otworu kanału słuchowego) u potomstwa
(patrz punkt 4.6). Takie dawki u szczurów (600 mg/kg mc./dob]) s^ około 18-krotnie wi_ksze od
maksymalnej zalecanej dawki u ludzi wyra`onej w mg/m2 pc. (w obliczeniach przyjato doustnb
dawkc 320 mg/dobd i pacjenta o masie ciała 60 kg). Podobne wyniki obserwowano po podaniu
walsartanu w skojarzeniu z hydrochlorotiazydem szczurom i królikom. W badaniach rozwoju
zarodka i płodu (segment II) z zastosowaniem walsartanu z hydrochlorotiazydem u szczurów
i królików nie stwierdzono dowodów na teratogenne działanie leku, obserwowano jednak działanie
toksyczne na płód po podaniu dawek toksycznych dla matki.
6.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

Rdzee tabletki:
Celuloza mikrokrystaliczna
Krospowidon
Magnezu stearynian
Krzemionka koloidalna bezwodna
Otoczka:
Hypromeloza
Talk
Tytanu dwutlenek (E 171)
Makrogol 4000
felaza tlenek czarny (E 172)
gelaza tlenek czerwony (E 172)
helaza tlenek iółty (E 172)
6.2

Niezgodnojci farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3

Okres waknolci

3 lata
Specjalne mrodki ostronnooci przy przechowywaniu

6.4

Nie przechowywap w temperaturze powyqej 30o C.
Przechowywar w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocis.
6.5

Rodzaj i zawartotu opakowania

Blistry PVC/PE/PVDC
Blistry PVC/PVDC
Jeden blister zawiera 14 tabletek powlekanych.
W opakowaniu zewnvtrznym (tekturowe pudełko) znajduje siw 1 blister (14 tabletek) lub 2 blistry
(28 tabletek).
Szczególne xrodki ostroynozci dotycz{ce usuwania i przygotowania leku do stosowania

6.6

Brak szczególnych wymaga|.
7.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ}CY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Novartis Poland Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
8.

NUMER(-Y) POZWOLENIA(~) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

10629
9.

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO
OBROTU / DATA PRZEDŁUENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 30 kwietnia 2004
Data ostatniego przedłuenia pozwolenia: 22 marca 2011
10.

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2019-01-10

