CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Diovan 3 mg/ml roztwór doustny
2.

SKŁAD JAKOCIOWY I ILO CIOWY

Kady ml roztworu zawiera 3 mg walsartanu (Valsartanum).
Substancje pomocnicze:
Kady ml roztworu zawiera 0,3 g sacharozy, 1,22 mg parahydroksybeznoesanu metylu (E 218) i 5 mg
poloksameru (188).
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3.

POSTA FARMACEUTYCZNA

Przejrzysty roztwór, bezbarwny do bladoółtego.
4.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1

Wskazania do stosowania

Leczenie nadcinienia ttniczego u dzieci i młodziey w wieku od 6 do 18 lat.
4.2

Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie
Dzieci i młodzie w wieku od 6 do 18 lat
U dzieci i młodzie y, które nie s w stanie połkn tabletek, zaleca si stosowanie produktu
leczniczego Diovan w postaci roztworu doustnego. Wchłanianie i maksymalne stenie walsartanu
w osoczu s około 1,7 krotnie i 2,2 krotnie wiksze po podaniu roztworu w porównaniu z tabletkami.
Dawka pocztkowa produktu leczniczego Diovan w postaci roztworu doustnego wynosi 20 mg (co
odpowiada 7 ml roztworu) raz na dob u dzieci i młodziey o masie ciała mniejszej ni 35 kg oraz
40 mg (co odpowiada 13 ml roztworu) raz na dob u dzieci i młodziey o masie ciała 35 kg i wikszej.
Dawk produktu leczniczego naley dostosowa w zalenoci od działania przeciwnadcinieniowego,
maksymalna dawka nie mo e by! wi"ksza ni# 40 mg walsartanu raz na dob$ (co odpowiada 13 ml
roztworu) u dzieci i młodzie%y o masie ciała mniejszej ni& 35 kg oraz 80 mg walsartanu (co
odpowiada 27 ml roztworu) u dzieci i młodzie'y o masie ciała 35 kg i wi(kszej.
Zmiana leczenia produktem leczniczym Diovan w postaci tabletek na leczenie produktem leczniczym
Diovan w postaci roztworu doustnego
Nie zaleca si) zmiany leczenia produktem leczniczym Diovan w postaci tabletek na leczenie
produktem leczniczym Diovan w postaci roztworu doustnego, o ile nie wymaga tego stan kliniczny
pacjenta.
W przypadku, gdy zmiana leczenia produktem leczniczym Diovan w postaci tabletek na leczenie
produktem leczniczym Diovan w postaci roztworu doustnego jest konieczna ze wzgl*dów
klinicznych, nale+y dostosowa, dawk- walsartanu zgodnie z opisem podanym w tabeli poni.ej.

Nale/y uwa0nie kontrolowa1 ci2nienie t3tnicze. Dawka powinna zosta4 ustalona na podstawie
uzyskanego zmniejszenia ci5nienia t6tniczego oraz tolerancji leku.
Tabletki
Dawka
walsartanu
40 mg
80 mg
160 mg
320 mg

Roztwór
Dawka walsartanu dostarczana w przypadku zmiany
postaci leku
20 mg
40 mg
80 mg
Nie zaleca si= stosowania roztworu ze wzgl>du na
konieczno?@ przyjAcia duBej objCtoDci roztworu

Objeto78, jak9
nale:y przyj;<
7 ml
13 ml
27 ml
Nie dotyczy

W przypadku, gdy zmiana leczenia produktem leczniczym Diovan w postaci roztworu doustnego na
leczenie produktem leczniczym Diovan w postaci tabletek jest konieczna ze wzglEdu na stan
kliniczny, poczFtkowo naleGy podawaH takI samJ dawkK w miligramach. NastLpnie, naleMy czNsto
kontrolowaO ciPnienie tQtnicze, ze wzglRdu na moSliwoTU przyjVcia za małej dawki. Dawka powinna
zostaW ustalona na podstawie uzyskanego zmniejszenia ciXnienia tYtniczego oraz tolerancji leku.
Dzieci w wieku poniZej 6 lat
Dost[pne dane przedstawiono w punktach 4.8, 5.1 oraz 5.2. Jednak nie ustalono skuteczno\ci
i bezpiecze]stwa stosowania produktu leczniczego Diovan u dzieci w wieku od 1 do 6 roku ^ycia.
Stosowanie u dzieci i młodzie_y w wieku od 6 do 18 lat z zaburzeniami czynno`ci nerek
Nie badano stosowania produktu leczniczego u dzieci i młodzieay z klirensem kreatyniny <30 ml/min
oraz tych, u których stosowana jest dializoterapia, dlatego w tej grupie pacjentów nie zaleca sib
stosowania walsartanu. Nie ma koniecznocci dostosowania dawki u dzieci i młodziedy z klirensem
kreatyniny wiekszym nif 30 ml/min. Nalegy hciile kontrolowaj czynnokl nerek oraz stmnenie potasu
w surowicy (patrz punkty 4.4 i 5.2).
Stosowanie u dzieci i młodzieoy w wieku od 6 do 18 lat z zaburzeniami czynnopci wqtroby
Podobnie jak u dorosłych pacjentów, produkt leczniczy Diovan jest przeciwwskazany do stosowania
u pacjentów z cirskimi zaburzeniami czynnotci wutroby, vółcioww marskoxciy wztroby oraz
u pacjentów z cholestaz{ (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.2). Do|wiadczenie kliniczne dotycz}ce podawania
produktu leczniczego Diovan dzieciom i młodzie~y z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami
czynnoci wtroby jest ograniczone. U tych pacjentów dawka walsartanu nie moe by wiksza ni
80 mg.
Niewydolno  serca i stan po wieym zawale minia sercowego u dzieci
Produkt leczniczy Diovan nie jest zalecany w leczeniu niewydolnoci serca lub wieego zawału
minia sercowego u dzieci i młodziey w wieku poniej 18 lat ze wzgldu na brak danych
dotyczcych bezpieczestwa stosowania i skutecznoci.
Sposób podania
Diovan moe by przyjmowany niezalenie od posiłków.
4.3

Przeciwwskazania

-

Nadwraliwo na substancj czynn lub na którkolwiek substancj pomocnicz ; (patrz punkt
6.1).
Ci¡¢kie zaburzenia czynno£ci w¤troby, marsko¥¦ §ółciowa w¨troby i cholestaza.
Drugi i trzeci trymestr ci©ªy (patrz punkty 4.4 i 4.6).
Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Diovan z produktami zawieraj«cymi aliskiren
u pacjentów z cukrzyc¬ lub zaburzeniem czynnoci nerek (współczynnik filtracji kł®buszkowej,
GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (patrz punkty 4.5 i 5.1).

-

4.4

Specjalne ostrze¯enia i °rodki ostro±no²ci dotycz³ce stosowania

Hiperkaliemia
Produkt leczniczy nie jest zalecany w przypadku jednoczesnego stosowania suplementów potasu,
leków moczop´dnych oszczµdzaj¶cych potas, zamienników soli kuchennej zawieraj·cych potas lub
innych leków, które mog¸ powodowa¹ zwiºkszenie st»¼enia potasu (heparyna itp.). Nale½y zapewni¾
odpowiedni¿ kontrolÀ stÁÂenia potasu.
Zaburzenia czynnoÃci nerek
PoniewaÄ jak dotÅd brak doÆwiadczeÇ odnoÈnie bezpieczeÉstwa stosowania produktu leczniczego
u pacjentów z klirensem kreatyniny <10 ml/min i pacjentów dializowanych, dlatego naleÊy zachowaË
ostroÌnoÍÎ stosujÏc walsartan w tej grupie. Nie ma koniecznoÐci dostosowania dawki u dorosłych
pacjentów z klirensem kreatyniny >10 ml/min (patrz punkty 4.2 i 5.2).
Zaburzenia czynnoÑci wÒtroby
Produkt leczniczy Diovan naleÓy stosowaÔ ostroÕnie u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych
zaburzeniami czynnoÖci w×troby przebiegajØcymi bez cholestazy (patrz punkty 4.2 i 5.2).
Pacjenci z niedoborem sodu i (lub) odwodnieni
W rzadkich przypadkach na poczÙtku leczenia produktem leczniczym Diovan u pacjentów ze
znacznym niedoborem sodu i (lub) odwodnionych, np. z powodu przyjmowania duÚych dawek leków
moczopÛdnych, moÜe wystÝpiÞ objawowe niedocißnienie tàtnicze. Przed rozpoczáciem leczenia
produktem leczniczym Diovan naleây wyrównaã niedobór sodu i (lub) objätoåæ krwi krçèécej, np.
zmniejszajêc dawkë leku moczopìdnego.
Zwíîenie tïtnicy nerkowej
W przypadku pacjentów z obustronnym zwðñeniem tòtnicy nerkowej lub zwóôeniem tõtnicy jedynej
czynnej nerki bezpieczeöstwo stosowania produktu leczniczego Diovan nie zostało ustalone.
Krótkotrwałe podawanie produktu leczniczego Diovan 12 pacjentom z wtórnym nadci÷nieniem
nerkowo-naczyniowym spowodowanym jednostronnym zwøùeniem tútnicy nerkowej nie wywołało
istotnych zmian hemodynamicznych w nerkach ani nie wpłynûło na stüýenie kreatyniny w surowicy
lub azotu mocznikowego (BUN) we krwi. Jednakþe, w zwiÿzku z tym, e inne leki działajce na układ
renina-angiotensyna mog powodowa zwikszenie stenia mocznika we krwi i kreatyniny
w surowicy, u pacjentów z jednostronnym zweniem t tnicy nerkowej leczonych walsartanem zaleca
si , jako rodek ostro no ci, regularne kontrole czynnoci nerek.
Przeszczep nerek
Dotychczas brak jest dowiadcze w zakresie bezpieczestwa stosowania produktu leczniczego
Diovan u pacjentów, którym niedawno przeszczepiono nerk.
Hiperaldosteronizm pierwotny
Produktu leczniczego 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 rozszerzajcych naczynia, wskazana jest szczególna
ostrono u pacjentów, u których wystpuje zw enie zastawki aorty lub zastawki dwudzielnej lub
kardiomiopatia przerostowa ze zw!"eniem drogi odpływu z lewej komory (HOCM).
Cukrzyca
Produkt leczniczy Diovan w postaci roztworu doustnego zawiera 0,3 g sacharozy na mililitr. Nale#y
wzi$% to pod uwag& u pacjentów z cukrzyc'.

Dziedziczna nietolerancja fruktozy, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedobór
sacharazy-izomaltazy
Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami zwi(zanymi z nietolerancj) fruktozy, zespołem złego
wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni stosowa* produktu
leczniczego Diovan w postaci roztworu doustnego, poniewa+ zawiera on sacharoz,.
Parahydroksybenzoesan metylu
Produkt leczniczy Diovan w postaci roztworu doustnego zawiera parahydroksybenzoesan metylu,
który mo-e powodowa. reakcje alergiczne (mo/liwe s0 reakcje opó1nione).
Produkt leczniczy Diovan w postaci roztworu doustnego zawiera poloksamer (188), który mo2e
powodowa3 lu4ne stolce.
Ci56a
W trakcie ci78y nie nale9y rozpoczyna: leczenia antagonistami receptora angiotensyny II (AIIRA).
Je;li dalsze leczenie AIIRA nie jest nieodzowne, u pacjentek planuj<cych ci=>? nale@y zastosowaA
alternatywne leczenie przeciwnadciBnieniowe o ustalonym profilu bezpieczeCstwa stosowania
w trakcie ciDEy. W przypadku stwierdzenia ciFGy leczenie AIIRA naleHy natychmiast przerwaI i, jeJli
to właKciwe, rozpoczLM alternatywne leczenie (patrz punkty 4.3 i 4.6).
ObrzNk naczynioruchowy w wywiadzie
ObrzOk naczynioruchowy, w tym obrzPk krtani i głoQni, powodujRcy zwSTenie dróg oddechowych
i (lub) obrzUk twarzy, warg, gardła i (lub) jVzyka zaobserwowano u pacjentów leczonych
walsartanem; u niektórych z tych pacjentów juW wczeXniej wystYpował obrzZk naczynioruchowy po
zastosowaniu innych leków, w tym inhibitorów ACE. Nale[y natychmiast przerwa\ leczenie
produktem leczniczym Diovan u pacjentów, u których wyst]pił obrz^k naczynioruchowy oraz nie
nale_y ponownie podawa` produktu leczniczego Diovan u tych pacjentów (patrz punkt 4.8).
Inne uwarunkowania zaleane od czynnobci układu renina-angiotensyna
U pacjentów, u których czynnocd nerek moee zalefeg od aktywnohci układu renina-angiotensyna (np.
pacjenci z ciijkk zastoinowl niewydolnomcin serca), leczenie inhibitorami konwertazy angiotensyny
zwiozane było z oligurip i (lub) postqpujrcs azotemit oraz, w rzadkich przypadkach, z ostru
niewydolnovciw nerek i (lub) zgonem. Poniewax walsartan jest antagonisty receptora angiotensyny II,
nie mozna wykluczy{, |e stosowanie produktu leczniczego Diovan mo}e by~ zwizane z zaburzeniami
czynnoci nerek.
Podwójna blokada układu renina- angiotensyna-aldosteron (RAA)
Istniej dowody, i jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny
(ARB) lub aliskirenu zwiksza ryzyko niedocinienia, hiperkaliemii oraz zaburzenia czynno ci nerek
(w tym ostrej niewydolnoci nerek). W zwizku z tym nie zaleca si podwójnego blokowania układu
RAA poprzez jednoczesne zastosowanie inhibitorów ACE, leków z grupy ARB lub aliskirenu (patrz
punkty 4.5 i 5.1).
Jeli zastosowanie podwójnej blokady układu RAA jest absolutnie konieczne, powinno by
prowadzone wyłcznie pod nadzorem specjalisty, a parametry yciowe pacjenta, takie jak: czynno
nerek, stenie elektrolitów oraz cinienie krwi powinny by cile monitorowane.
U pacjentów z nefropati cukrzycow nie naley stosowa jednoczenie inhibitorów ACE oraz leków
z grupy ARB.
Dzieci i młodzie
Zmiana postaci farmaceutycznej
Produkt leczniczy Diovan w postaci roztworu doustnego nie jest biorównowany do tabletek,
w zwizku z tym, nie powinno si zmienia leczenia o ile nie jest to konieczne ze wzgldów
klinicznych. Zalecenia odno nie dawkowania, patrz punkt 4.2.

Zaburzenia czynno¡ci nerek
Nie badano stosowania produktu leczniczego u dzieci i młodzie¢y z klirensem kreatyniny <30 ml/min
oraz tych, u których stosowana jest dializoterapia, dlatego w tej grupie pacjentów nie zaleca si£
stosowania walsartanu. Nie ma konieczno¤ci dostosowania dawki u dzieci i młodzie¥y z klirensem
kreatyniny wi¦kszym ni§ 30 ml/min (patrz punkty 4.2 i 5.2). Nale¨y ©ciªle kontrolowa« czynno¬
nerek oraz st®¯enie potasu w surowicy podczas leczenia walsartanem. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji,
gdy walsartan jest stosowany podczas wyst°powania innych zaburze± (gor²czka, odwodnienie), które
mog³ wpływa´ na czynnoµ¶ nerek.
Zaburzenia czynno·ci w¸troby
Podobnie jak u dorosłych pacjentów, produkt leczniczy Diovan jest przeciwwskazany do stosowania
u dzieci i młodzie¹y z ciº»kimi zaburzeniami czynno¼ci w½troby, ¾ółciow¿ marskoÀciÁ wÂtroby oraz
u pacjentów z cholestazÃ (patrz punkty 4.3 i 5.2). DoÄwiadczenie kliniczne z podawaniem produktu
leczniczego Diovan dzieciom i młodzieÅy z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynnoÆci
wÇtroby jest ograniczone. U tych pacjentów dawka walsartanu nie moÈe byÉ wiÊksza niË 80 mg.
4.5

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Podwójna blokada układu renina-angiotensyna (RAA) lekami z grupy ARB, inhibitorami ACE lub
aliskirenem
Dane kliniczne wykazały, Ìe podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA)
w wyniku jednoczesnego zastosowania inhibitorów ACE, leków z grupy ARB lub aliskirenu jest
zwiÍzana z wiÎkszÏ czÐstoÑciÒ wystÓpowania zdarzeÔ niepoÕÖdanych, takich jak: niedoci×nienie,
hiperkaliemia oraz zaburzenia czynnoØci nerek (w tym ostra niewydolnoÙÚ 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
Lit
Zgłaszano przypadki odwracalnego zwiÛkszenia stÜÝenia litu w surowicy i nasilenia jego toksycznoÞci
podczas jednoczesnego podawania litu z inhibitorami ACE lub antagonistami receptora angiotensyny
II, w tym z produktem leczniczym Diovan. Jeßli takie leczenie skojarzone okaàe siá konieczne, naleây
monitorowaã stäåenie litu w surowicy krwi. W przypadku przyjmowania takæe leków moczopçdnych,
ryzyko wystèpienia działania toksycznego litu moée siê prawdopodobnie zwiëkszyì.
Leki moczopídne oszczîdzajïce potas, suplementy potasu, zamienniki soli kuchennej zawierajðce
potas i inne substancje, które mogñ zwiòkszaó stôõenie potasu
Jeöli zostanie stwierdzona konieczno÷ø zastosowania produktu leczniczego wpływajùcego na stúûenie
potasu jednoczeünie z walsartanem, zaleca siý kontrolowanie stþÿenia potasu w osoczu.
Wymagana ostrono przy jednoczesnym stosowaniu
Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym selektywne inhibitory COX-2, kwas
acetylosalicylowy w dawce >3 g/dob i nieselektywne NLPZ
W przypadku jednoczesnego podawania antagonistów receptora angiotensyny II z NLPZ mo e
nastpi osłabienie działania hipotensyjnego. Ponadto jednoczesne stosowanie antagonistów receptora
angiotensyny II i NLPZ moe prowadzi do podwy szonego ryzyka pogorszenia si czynno ci nerek
i zwi kszenia st enia potasu w surowicy krwi. Z tego wzgldu zaleca si kontrol czynnoci nerek na
pocztku leczenia, jak równie zapewnienie odpowiedniego nawodnienia pacjenta.
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. Nale y zachowa! wła"ciw# ostro$no%& podczas rozpoczynania lub
ko'czenia jednoczesnej terapii tymi lekami.

Inne
W badaniach interakcji lekowych walsartanu nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji
z walsartanem i (adn) z nast*puj+cych substancji: cymetydyna, warfaryna, furosemid, digoksyna,
atenolol, indometacyna, hydrochlorotiazyd, amlodypina i glibenklamid.
Dzieci i młodzie,
W nadci-nieniu t.tniczym u dzieci i młodzie/y, u których cz0sto współistniej1 zaburzenia czynno2ci
nerek, zaleca si3 ostro4no56 podczas jednoczesnego stosowania walsartanu i innych substancji
hamuj7cych układ renina-angiotensyna-aldosteron, mog8cych zwi9ksza: st;<enie potasu w surowicy.
Nale=y >ci?le kontrolowa@ czynnoAci nerek oraz stBCenie potasu w surowicy.
4.6

Wpływ na płodnoDE, ciFGH i laktacjI

CiJKa
Nie zaleca siL stosowania leków z grupy antagonistów receptora angiotensyny II (AIIRA) w trakcie
pierwszego trymestru ciMNy (patrz punkt 4.4). Stosowanie leków AIIRA jest przeciwwskazane
w trakcie drugiego i trzeciego trymestru ciOPy (patrz punkty 4.3 i 4.4).
Dane epidemiologiczne dotyczQce ryzyka teratogennoRci po podaniu inhibitorów ACE w trakcie
pierwszego trymestru ciSTy nie sU jednoznaczne, jednak nie moVna wykluczyW niewielkiego
zwiXkszenia ryzyka. Brak jest danych z kontrolowanych badaY epidemiologicznych dotyczZcych
ryzyka zwi[zanego ze stosowaniem AIIRA, niemniej takie ryzyko mo\e istnie] dla tej klasy leków.
Je^li dalsze leczenie AIIRA nie jest nieodzowne, u pacjentek planuj_cych ci`ab nalecy zastosowad
alternatywne leczenie przeciwnadcienieniowe o ustalonym profilu bezpieczefstwa stosowania
w trakcie cighy. W przypadku stwierdzenia ciijy leczenie AIIRA naleky natychmiast przerwal i, jemli
to włanciwe, rozpoczop alternatywne leczenie.
Stwierdzono, qe przyjmowanie AIIRA w drugim i trzecim trymestrze cirsy powoduje działanie
fetotoksyczne (pogorszenie czynnotci nerek, małowodzie, opóunienie kostnienia czaszki) oraz
toksyczne u noworodków (niewydolnovw nerek, hipotonia, hiperkaliemia) – patrz równiex punkt 5.3
„Przedkliniczne dane o bezpieczeystwie”.
W razie ekspozycji na AIIRA poczzwszy od drugiego trymestru ci{|y zaleca si} kontrolne badania
ultrasonograficzne czynno~ci nerek i rozwoju czaszki płodu.
Niemowlta, których matki stosowały AIIRA, naley obj cisł obserwacj w kierunku hipotonii
(patrz równie punkty 4.3 i 4.4).
Karmienie piersi
Z uwagi na brak informacji dotyczcych stosowania walsartanu w trakcie karmienia piersi, nie zaleca
si produktu leczniczego Diovan i zaleca si zastosowanie leków o lepiej ustalonym profilu
bezpieczestwa w okresie karmienia piersi, szczególnie podczas karmienia noworodków lub
wczeniaków.
Płodno
Walsartan nie wpływał niekorzystnie na sprawno reprodukcyjn samców i samic szczura po
podaniu doustnym dawek do 200 mg/kg mc./dob. Dawka ta stanowi 6-krotno maksymalnej dawki
zalecanej do stosowania u ludzi, podanej w mg/m2 pc. (obliczenia zakładaj podanie doustne dawki
320 mg/dob pacjentowi o masie ciała 60 kg).
4.7

Wpływ na zdolno prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urzdze
mechanicznych w ruchu

Nie przeprowadzono bada nad wpływem produktu leczniczego na zdolno prowadzenia pojazdów
mechanicznych. W trakcie prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urz dze¡ mechanicznych w ruchu

nale¢y wzi£¤ pod uwag¥ mo¦liwo§¨ sporadycznego wyst©powania zawrotów głowy lub uczucia
zmªczenia.
4.8

Działania niepo«¬dane

W kontrolowanych badaniach klinicznych z udziałem dorosłych pacjentów z nadcinieniem t®tniczym
ogólna cz¯sto°± wyst²powania działa³ niepo´µdanych w grupie leczonej walsartanem była
porównywalna z cz¶sto·ci¸ wyst¹pujºc» w grupie otrzymuj¼cej placebo i odpowiadała jego
wła½ciwo¾ciom farmakologicznym. Wydaje si¿, Àe czÁstoÂÃ wystÄpowania działaÅ niepoÆÇdanych nie
była zwiÈzana z dawkÉ ani czasem trwania leczenia; nie wykazano równieÊ zwiËzku z płciÌ, wiekiem
lub rasÍ pacjentów.
Działania niepoÎÏdane zgłaszane w trakcie badaÐ klinicznych, po wprowadzeniu produktu
leczniczego do obrotu i z badaÑ laboratoryjnych sÒ wymienione w tabeli poniÓej zgodnie
z klasyfikacjÔ układów i narzÕdów.
Działania niepoÖ×dane
Działania niepoØÙdane zostały sklasyfikowane według czÚstoÛci ich wystÜpowania (najczÝstsze
działania wymieniono w pierwszej kolejnoÞci) w nastßpujàcy sposób: bardzo czásto (â1/10), czãsto
(ä1/100 do <1/10), niezbyt czåsto (æ1/1000 do <1/100), rzadko (ç1/10 000 do <1/1000), bardzo
rzadko (<1/10 000), w tym pojedyncze przypadki. W obrèbie kaédej grupy o okreêlonej czëstoìci
wystípowania działania niepoîïdane sð wymienione zgodnie ze zmniejszajñcym siò nasileniem.
Nie dla wszystkich działaó niepoôõdanych zgłoszonych po wprowadzeniu produktu leczniczego do
obrotu i w badaniach laboratoryjnych jest moöliwe ustalenie cz÷stoøci ich wystùpowania, dlatego
wymienione sú z okreûleniem czüstoýci jako „nieznana”.
-

Nadciþnienie tÿtnicze

Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Nieznana

Zmniejszenie stenia hemoglobiny, zmniejszenie
hematokrytu, neutropenia, małopłytkowo

Zaburzenia układu immunologicznego
Nieznana
Nadwra liwo, w tym choroba posurowicza
Zaburzenia metabolizmu i odywiania
Nieznana
Zwikszenie st enia potasu w surowicy
Zaburzenia ucha i bł dnika
Niezbyt cz sto
Zawroty głowy pochodzenia bł dnikowego
Zaburzenia naczyniowe
Nieznana
Zapalenie naczy
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i ródpiersia
Niezbyt czsto
Kaszel
Zaburzenia ołdka i jelit
Niezbyt czsto
Bóle brzucha
Zaburzenia wtroby i dróg ółciowych
Nieznana
Zwikszenie aktywnoci enzymów wtrobowych,
zwikszenie stenia bilirubiny w surowicy
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Nieznana
Obrzk naczynioruchowy, pcherzowe zapalenie
skóry, wysypka, wid
Zaburzenia mi !niowo-szkieletowe i tkanki ł"cznej
Nieznana
Bóle mi#$ni
Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Nieznana
Niewydolno%& i zaburzenia czynno'ci nerek,
zwi(kszenie st)*enia kreatyniny w surowicy
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Niezbyt cz+sto
Uczucie zm,czenia

Dzieci i młodzieNadci.nienie t/tnicze
Działanie przeciwnadci0nieniowe walsartanu oceniano w dwóch randomizowanych, podwójnie
za1lepionych badaniach klinicznych (dla których wydłu2ono czas trwania badania lub
przeprowadzono badanie przedłu3one) i w jednym badaniu otwartym. W badaniach tych
uczestniczyło 711 pacjentów pediatrycznych w wieku od 6 do mniej ni4 18 lat z przewlekł5 chorob6
nerek (PChN) lub bez, z czego 560 pacjentów otrzymywało walsartan. Za wyj7tkiem pojedynczych
zaburze8 9oł:dka i jelit (takich jak bóle brzucha, nudno;ci, wymioty) oraz zawrotów głowy, nie
stwierdzono istotnych ró<nic w odniesieniu do rodzaju, cz=sto>ci i nasilenia działa? niepo@Adanych
pomiBdzy profilem bezpieczeCstwa w populacji pacjentów pediatrycznych w wieku od 6 do mniej niD
18 lat, a wczeEniej zgłaszanym profilem bezpieczeFstwa u pacjentów dorosłych.
Ocena funkcji neuropoznawczych oraz rozwoju pacjentów pediatrycznych w wieku od 6 do 16 lat
wykazała, Ge trwajHce do jednego roku leczenie produktem leczniczym Diovan nie miało
całoIciowego, istotnego klinicznie, niekorzystnego wpływu na te funkcje.
W podwójnie zaJlepionym, randomizowanym badaniu z udziałem 90 dzieci w wieku 1-6 lat,
kontynuowanym jako 12-miesiKczne przedłuLone badanie otwarte odnotowano dwa zgony
i pojedyncze przypadki znacznego zwiMkszenia aktywnoNci transaminaz wOtrobowych. Zdarzenia te
wystPpiły w populacji pacjentów z istotnymi współistniejQcymi chorobami. ZwiRzek przyczynowy
z leczeniem produktem leczniczym Diovan nie został ustalony. W drugim badaniu, do którego
włSczono 75 dzieci w wieku 1-6 lat nie odnotowano Tadnych przypadków znacznego zwiUkszenia
aktywnoVci transaminaz wWtrobowych ani zgonów zwiXzanych z leczeniem walsartanem.
U dzieci i młodzieYy w wieku od 6 do mniej niZ 18 lat ze współistniej[c\ przewlekł] chorob^ nerek
cz_`ciej obserwowano hiperkaliemia.
Przeprowadzono zbiorczb analizc z udziałem 560 pacjentów pediatrycznych (w wieku 6-17 lat)
z nadcidnieniem otrzymujecych walsartan w monoterapii [n=483] lub leczenie skojarzone lekami
przeciwnadcifnieniowymi obejmujgcymi walsartan [n=77]. U 85 spohród 560 pacjentów (15,2%)
wystipowała przewlekła choroba nerek (PChN) (poczjtkowa wartokl GFR <90 ml/min/1,73m2 pc.).
Łmcznie 45 (8,0%) pacjentów przerwało udział w badaniu z powodu zdarzen niepoopdanych.
Działania niepoqrdane wystspiły ogółem u 111 (19,8%) pacjentów, a najcztstszymi z nich był ból
głowy (5,4%), zawroty głowy (2,3%) i hiperkaliemia (2,3%). U pacjentów z PChN najczustszymi
działaniami niepovwdanymi były: hiperkaliemia (12,9%), ból głowy (7,1%), zwixkszenie styzenia
kreatyniny we krwi (5,9%) i hipotensja (4,7%). U pacjentów bez PChN najcz{stszymi działaniami
niepo|}danymi były: ból głowy (5,1%) i zawroty głowy (2,7%). Działania niepo~dane obserwowano
czciej u pacjentów otrzymujcych walsartan w skojarzeniu z innymi lekami
przeciwnadcinieniowymi ni u pacjentów otrzymuj cych sam walsartan.
Profil bezpieczestwa obserwowany w kontrolowanych badaniach klinicznych u dorosłych pacjentów
w stanie po zawale minia sercowego i (lub) z niewydolnoci serca róni si od ogólnego profilu
bezpieczestwa stwierdzanego u pacjentów z nadcinieniem ttniczym. Moe by to zwizane
z pierwotn chorob pacjenta. Działania niepodane, które wystpiły u dorosłych pacjentów w stanie
po zawale minia sercowego i (lub) z niewydolnoci serca, s wymienione poniej:
−

Stan po zawale minia sercowego i (lub) niewydolno ¡ serca (wył¢cznie u dorosłych
pacjentów)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Nieznana
Zaburzenia układu immunologicznego
Nieznana

Małopłytkowo£¤
Nadwra¥liwo¦§, w tym choroba posurowicza

Zaburzenia metabolizmu i od¨ywiania
Niezbyt cz©sto
Nieznana
Zaburzenia układu nerwowego
Czsto
Niezbyt cz°sto
Zaburzenia ucha i bł±dnika
Niezbyt cz²sto
Zaburzenia serca
Niezbyt cz´sto
Zaburzenia naczyniowe
Cz·sto

Hiperkaliemia
Zwiªkszenie st«¬enia potasu w surowicy
Zawroty głowy, zawroty głowy zwi®zane
z pozycj¯ ciała
Omdlenie, bóle głowy
Zawroty głowy pochodzenia bł³dnikowego
Niewydolnoµ¶ serca

Niedoci¸nienie t¹tnicze, niedociºnienie
ortostatyczne
Nieznana
Zapalenie naczy»
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i ¼ródpiersia
Niezbyt cz½sto
Kaszel
Zaburzenia ¾oł¿dka i jelit
Niezbyt czÀsto
NudnoÁci, biegunka
Zaburzenia wÂtroby i dróg Ãółciowych
Nieznana
ZwiÄkszenie aktywnoÅci enzymów wÆtrobowych
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Niezbyt czÇsto
ObrzÈk naczynioruchowy
Nieznana
PÉcherzowe zapalenie skóry, wysypka, ÊwiËd
Zaburzenia miÌÍniowo-szkieletowe i tkanki łÎcznej
Nieznana
Bóle miÏÐni
Zaburzenia nerek i dróg moczowych
CzÑsto
NiewydolnoÒÓ i zaburzenia czynnoÔci nerek
Niezbyt czÕsto
Ostra niewydolnoÖ× nerek, zwiØkszenie stÙÚenia
kreatyniny w surowicy
Nieznana
ZwiÛkszenie stÜÝenia azotu mocznikowego we
krwi
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Niezbyt czÞsto
Osłabienie, uczucie zmßczenia
Zgłaszanie podejrzewanych działaà niepoáâdanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działaã
niepoäådanych. Umoæliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyçci do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby naleèéce do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszaê
wszelkie podejrzewane działania niepoëìdane za poírednictwem Departamentu Monitorowania
Niepoîïdanych Działað Produktów Leczniczych Urzñdu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
tel.: + 48 22 49-21-301
faks: + 48 22 49-21-309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepoòódane moôna zgłaszaõ równieö podmiotowi odpowiedzialnemu.
4.9

Przedawkowanie

Objawy
Przedawkowanie produktu leczniczego Diovan mo÷e spowodowaø znaczne niedociùnienie tútnicze, co
moûe doprowadziü do obniýonego poziomu þwiadomoÿci, zapaci kreniowej i (lub) wstrz su.

Leczenie
Postpowanie po przedawkowaniu zaley od czasu przyjcia produktu leczniczego i rodzaju oraz
ciko ci objawów; najistotniejsze jest ustabilizowanie kr enia.
W przypadku wyst pienia niedoci nienia ttniczego pacjenta naley ułoy w pozycji na plecach
i skorygowa objto krwi krcej.
Zastosowanie hemodializy w celu usunicia walsartanu z krenia jest mało skuteczne.
5.

WŁACIWOCI FARMAKOLOGICZNE

5.1

Właciwoci farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Antagoni ci receptora angiotensyny II (standard), kod ATC: C09CA03
Walsartan po podaniu doustnym jest aktywnym, silnym i specyficznym antagonist! receptora
angiotensyny II (Ang II). Działa wybiórczo na podtyp receptora AT1, który jest odpowiedzialny za
znane działania angiotensyny II. Zwi"kszone st#$enie 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 cz)*ciowej
aktywno+ci agonistycznej w stosunku do receptora AT1 i ma du,o wi-ksze (około 20 000 razy)
powinowactwo do receptora AT1 ni. do receptora AT2. Nie stwierdzono, aby walsartan wi/zał si0 lub
blokował inne receptory hormonów lub kanały jonowe, o których wiadomo, 1e s2 istotne w regulacji
sercowo-naczyniowej.
Walsartan nie hamuje aktywno3ci konwertazy angiotensyny (ACE, znanej równie4 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, prawdopodobie5stwo wyst6pienia kaszlu przy
stosowaniu antagonistów receptora angiotensyny II jest niewielkie. W badaniach klinicznych,
w których walsartan był porównywany z inhibitorem ACE, cz7sto89 wyst:powania suchego kaszlu
była znamiennie mniejsza (P<0,05) u pacjentów leczonych walsartanem ni; 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 otrzymuj<cych walsartan
i 19,0% przyjmuj=cych tiazydowe leki moczop>dne skar?yło si@ na wystApowanie kaszlu
w porównaniu z 68,5% pacjentów leczonych inhibitorami ACE (P<0,05).
Stosowanie u dorosłych
Podawanie produktu leczniczego Diovan pacjentom z nadciBnieniem tCtniczym powoduje
zmniejszenie ciDnienia tEtniczego krwi bez wpływu na czFstoGH tItna.
U wiJkszoKci pacjentów po podaniu pojedynczej dawki doustnej, poczLtek działania
przeciwnadciMnieniowego wystNpuje w ciOgu 2 godzin, a maksymalne obniPenie ciQnienia tRtniczego
jest osiSgane w ciTgu 4-6 godzin. Działanie przeciwnadciUnieniowe utrzymuje siV przez 24 godziny od
przyjWcia dawki. Podczas wielokrotnego podawania działanie przeciwnadciX nieniowe jest
wyraY nie zauwaZ alne w ci[ gu 2 tygodni, a maksymalny efekt osi\gany jest w ci]gu 4 tygodni
i utrzymuje si^ w czasie długotrwałego leczenia. Leczenie skojarzone z hydrochlorotiazydem
znacz_co zwi`ksza działanie przeciwnadcianieniowe produktu leczniczego.
Nagłe przerwanie leczenia produktem leczniczym Diovan nie było zwibzane z wystcpowaniem tzw.
nadcidnienia z odbicia ani innymi zdarzeniami niepoefdanymi o znaczeniu klinicznym.
U pacjentów z nadcignieniem thtniczym i cukrzyci typu 2 oraz mikroalbuminurij wykazano, ke
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/dobl) w porównaniu z amlodypinm (5-10 mg/dobn) u 332 pacjentów
z cukrzyco typu 2 (prednia wieku: 58 lat; 265 mqrczyzn) z mikroalbuminuris (walsartan: 58 µg/min;
amlodypina: 55,4 µg/min), prawidłowym lub wysokim citnieniem tutniczym oraz z zachowanv

czynnowcix nerek (styzenie kreatyniny we krwi <120 µmol/l). Po 24 tygodniach UAE zmniejszyło si{
(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 ufno}ci: –5,6 do 14,9) u pacjentów leczonych
amlodypin~ pomimo podobnych wskaników zmniejszenia cinienia ttniczego w obu grupach.
W badaniu DROP (ang. Diovan Reduction of Proteinuria) dokonano dalszej oceny skutecznoci
walsartanu w zakresie zmniejszania UAE u 391 pacjentów z nadcinieniem ttniczym (ci nienie
ttnicze =150/88 mmHg) z cukrzyc typu 2, albuminuri (rednia = 102 µg/min; 20-700 µg/min)
i zachowan czynnoci nerek (rednie stenie kreatyniny w surowicy = 80 µmol/l). Przeprowadzono
randomizacj pacjentów do grup przyjmujcych walsartan w 3 dawkach (160, 320 i 640 mg/dob).
Leczenie prowadzono przez 30 tygodni. Celem badania było ustalenie optymalnej dawki walsartanu
w zakresie zmniejszania UAE u pacjentów z nadcinieniem ttniczym i cukrzyc typu 2. Po 30
tygodniach nastpiło znamienne zmniejszenie procentowe UAE o 36% w stosunku do poziomu
pocztkowego w grupie leczonej walsartanem w dawce 160 mg (95% przedział ufnoci: 22% do 47%)
i o 44% w grupie leczonej walsartanem w dawce 320 mg (95% przedział ufnoci: 31% do 54%).
Stwierdzono, e dawka 160-320 mg walsartanu powodowała klinicznie istotne zmniejszenie UAE
u pacjentów z nadcinieniem ttniczym i cukrzyc typu 2.
Inne: podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA)
Dwa due 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 naczy mózgowych w wywiadzie lub cukrzyc typu 2 z towarzysz¡cymi,
udowodnionymi uszkodzeniami narz¢dów docelowych. Badanie VA NEPHRON-D było
przeprowadzone z udziałem pacjentów z cukrzyc£ typu 2 oraz z nefropati¤ cukrzycow¥.
Badania te wykazały brak istotnego korzystnego wpływu na parametry nerkowe i (lub) wyniki
w zakresie chorobowo¦ci oraz §miertelno¨ci sercowo-naczyniowej, podczas gdy zaobserwowano
zwi©kszone ryzyko hiperkaliemii, ostrego uszkodzenia nerek i (lub) niedociªnienia, w porównaniu
z monoterapi«. Ze wzgl¬du na podobiestwa w zakresie wła®ciwo¯ci farmakodynamicznych tych
leków, przytoczone wyniki równie° maj± znaczenie w przypadku innych inhibitorów ACE oraz leków
z grupy ARB.
Dlatego te² u pacjentów z nefropati³ cukrzycow´ nie naleµy jednocze¶nie stosowa· 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 korzy¸ci z dodania aliskirenu do
standardowego leczenia inhibitorem ACE lub leku z grupy ARB u pacjentów z cukrzyc¹ typu 2
i przewlekłº chorob» nerek oraz/lub z chorob¼ układu sercowo-naczyniowego. Badanie zostało
przedwcze½nie przerwane z powodu zwi¾kszonego ryzyka działa¿ niepoÀÁdanych. Zgony sercowonaczyniowe i udary mózgu wystÂpowały czÃÄciej w grupie otrzymujÅcej aliskiren w porównaniu
do grupy placebo. W grupie otrzymujÆcej aliskiren odnotowano równieÇ czÈstsze wystÉpowanie
zdarzeÊ niepoËÌdanych, w tym ciÍÎkich zdarzeÏ niepoÐÑdanych (hiperkaliemia, niedociÒnienie
i niewydolnoÓÔ nerek) wzglÕdem grupy placebo.
NadciÖnienie t×tnicze (dzieci i młodzieØ)
Działanie przeciwnadciÙnieniowe walsartanu oceniano w czterech randomizowanych, podwójnie
zaÚlepionych badaniach klinicznych z udziałem 561 pacjentów pediatrycznych w wieku od 6 do mniej
niÛ 18 lat oraz u 165 dzieci w wieku od 1 do 6 lat. Do najczÜstszych chorób współistniejÝcych
o potencjalnym wpływie na wystÞpowanie nadcißnienia tàtniczego u uczestników badania naleáały
zaburzenia nerek i układu moczowego oraz otyłoâã.
Doäwiadczenie kliniczne u dzieci w wieku od 6 lat
W badaniu klinicznym z udziałem 261 pacjentów pediatrycznych z nadciånieniem tætniczym, w wieku
od 6 do 16 lat, pacjenci o masie ciała <35 kg otrzymywali tabletki walsartanu w dawce 10, 40 lub
80 mg na dobç (dawki małe, èrednie i duée), a pacjenci o masie ciała ê 35 kg otrzymywali tabletki

walsartanu w dawce 20, 80 lub 160 mg na dobë (dawki małe, ìrednie i duíe). Pod koniec
2-tygodniowego okresu leczenia walsartan spowodował zmniejszenie zarówno skurczowego, jak
i rozkurczowego ciînienia tïtniczego w sposób zaleðny od dawki. Podsumowujñc, trzy wielkoòci
dawek walsartanu (małe, órednie i duôe) spowodowały istotne zmniejszenie skurczowego ciõnienia
tetniczego wzglödem warto÷ci wyjøciowych, odpowiednio o 8, 10 i 12 mmHg. Pacjentów ponownie
zrandomizowano do grupy kontynuujùcej leczenie tú samû dawkü walsartanu lub do grupy placebo.
U pacjentów kontynuujýcych leczenie þrednimi lub duÿymi dawkami walsartanu, najnisze wartoci
skurczowego ci nienia ttniczego krwi były o 4 i 7 mmHg mniejsze od wartoci uzyskanych w grupie
placebo. U pacjentów leczonych małymi dawkami walsartanu najnisze skurczowe cinienie ttnicze
było podobne do obserwowanego w grupie placebo. Podsumowujc, walsartan konsekwentnie
wywierał zale ne od dawki działanie przeciwnadci nieniowe we wszystkich podgrupach
zró nicowanych demograficznie.
W drugim badaniu klinicznym z udziałem 300 pacjentów pediatrycznych z nadci nieniem t tniczym,
w wieku od 6 do mniej ni 18 lat, osoby spełniajce kryteria włczenia zrandomizowano do grupy
otrzymujcej tabletki walsartanu lub enalaprylu przez 12 tygodni. Dzieci o masie ciała pomidzy
18 kg a <35 kg otrzymywały 80 mg walsartanu lub 10 mg enalaprylu; dzieci o masie ciała od 35 kg
do <80 kg otrzymywały 160 mg walsartanu lub 20 mg enalaprylu, a dzieciom o masie ciała 80 kg
podawano 320 mg walsartanu lub 40 mg enalaprylu. U pacjentów leczonych walsartanem
zmniejszenie skurczowego cinienia ttniczego było porównywalne do efektu uzyskanego
u pacjentów leczonych enalaprylem (odpowiednio 15 mmHg i 14 mmHg) (warto p <0,0001
w badaniu równowanoci). Podobne wyniki uzyskano dla rozkurczowego cinienia ttniczego, ze
zmniejszeniem o 9,1 mmHg w grupie walsartanu i 8,5 mmHg w grupie enalaprylu.
W trzecim, otwartym badaniu klinicznym, z udziałem 150 pacjentów pediatrycznych z nadcinieniem
w wieku od 6 do 17 lat, pacjenci spełniajcy kryteria kwalifikacji (skurczowe ci nienie krwi !95-ego
percentyla odpowiedniego dla wieku, płci i wzrostu) otrzymywali walsartan przez 18 miesi"cy w celu
oceny bezpiecze#stwa i tolerancji. Spo$ród 150 pacjentów uczestnicz%cych w tym badaniu, 41
otrzymywało jednocze&nie lek przeciwnadci'nieniowy. Wielko() dawek pocz*tkowych i dawek
podtrzymuj+cych ustalano według kategorii masy ciała. Pacjenci wa,-cy od >18 do < 35 kg, od .35
do < 80 kg i od / 80 do < 160 kg otrzymywali 40 mg, 80 mg i 160 mg, a po jednym tygodniu dawki
zostały zwi0kszone odpowiednio do 80 mg, 160 mg i 320 mg. U połowy wł1czonych pacjentów
(50,0%, n=75) wyst2powała PChN, przy czym u 29,3% (44) pacjentów wyst3powała PChN w stadium
2 (GFR 60 – 89 ml/min/1,73m2 pc.) lub stadium 3 (GFR 30-59 ml/min/1.73m2 pc.). 4rednie
zmniejszenie skurczowego ci5nienia krwi wyniosło 14,9 mmHg u wszystkich pacjentów (warto67
pocz8tkowa 133,5 mmHg), 18,4 mmHg u pacjentów z PChN (warto9: pocz;tkowa 131,9 mmHg)
i 11,5 mmHg u pacjentów bez PChN (warto<= pocz>tkowa 135,1 mmHg). Odsetek pacjentów, którzy
uzyskali ogóln? kontrol@ ciAnienia krwi (zarówno skurczowe, jak i rozkurczowe ciBnienie krwi
<95-ego percentyla) był nieznacznie wiCkszy w grupie pacjentów z PChN (79,5%) w porównaniu
z grupD bez PChN (72,2%).
DoEwiadczenie kliniczne u dzieci w wieku poniFej 6 lat
Pacjenci w wieku od 1 do 6 lat uczestniczyli w dwóch badaniach klinicznych (odpowiednio po
90 i 75 pacjentów). Do badaG tych nie włHczono dzieci w wieku poniIej 1 roku. W pierwszym
badaniu skutecznoJK walsartanu porównywano z placebo, jednak nie udało siL wykazaM zaleNnoOci
reakcji na leczenie od dawki. W drugim badaniu, podawanie wiPkszych dawek walsartanu było
zwiQzane z wiRkszym obniSeniem ciTnienia tUtniczego, jednak zaleVnoWX reakcji na leczenie od dawki
nie osiYgnZła znamienno[ci statystycznej, a ró\nica pomi]dzy grup^, w której podawano substancj_
czynn` a grupa przyjmujbcc placebo nie była istotna (patrz punkt 4.8).
Europejska Agencja Leków uchyliła obowidzek przedstawienia wyników badae z produktem
leczniczym Diovan we wszystkich podgrupach pacjentów pediatrycznych z niewydolnofcig serca oraz
z niewydolnohcii serca po jwieko przebytym zawale milmnia sercowego. Patrz punkt 4.2, informacja
dotycznca stosowania leku u pacjentów pediatrycznych.

5.2

Właociwopci farmakokinetyczne

Wchłanianie:
Po podaniu doustnym samego walsartanu maksymalne stqrenie walsartanu w osoczu wystspuje po
2 4 godzinach w przypadku tabletek oraz po 1-2 godzinach w przypadku roztworu. trednia
bezwzgludna biodostvpnowx leku wynosi 23% i 39% odpowiednio po podaniu tabletek i roztworu.
W przypadku podania walsartanu z pokarmem pole 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
niezale nie od posiłków.
Dystrybucja:
Objto 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 pod krzyw (AUC) dla walsartanu). Metabolit ten jest farmakologicznie
nieczynny.
Eliminacja:
Walsartan wykazuje wielowykładnicz kinetyk procesu eliminacji (t½ <1 h i t½ß około 9 h).
Walsartan jest wydalany przede wszystkim z ółci w kale (około 83% dawki) i przez nerki w moczu
(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.
Specjalne grupy pacjentów
Zaburzenia czynnoci nerek
Zgodnie z oczekiwaniami w stosunku do substancji, której klirens nerkowy wynosi tylko 30%
całkowitego klirensu osoczowego, nie zaobserwowano korelacji midzy czynnoci nerek
i ogólnoustrojow ekspozycj na walsartan. Nie ma zatem konieczno ci modyfikacji dawkowania leku
u pacjentów z zaburzeniami czynno¡ci nerek (klirens kreatyniny >10 ml/min). Obecnie brak jest
do¢wiadcze£ dotycz¤cych bezpiecznego stosowania leku u pacjentów z klirensem kreatyniny
<10 ml/min i pacjentów dializowanych, dlatego walsartan nale¥y stosowa¦ ostro§nie w tych grupach
pacjentów (patrz punkty 4.2 i 4.4).
Walsartan w du¨ym stopniu wi©ªe si« z białkami osocza, dlatego zastosowanie dializy w celu
usuni¬cia walsartanu z kr®enia jest mało skuteczne.
Zaburzenia czynno¯ci w°troby
Około 70% wchłanianej dawki jest wydalane z ±ółci², zasadniczo w niezmienionej postaci. Walsartan
nie ulega biotransformacji w istotnym stopniu. U pacjentów z niewydolno³ci´ wµtroby w stopniu
łagodnym do umiarkowanego zaobserwowano podwojenie ekspozycji (AUC) w porównaniu ze
zdrowymi osobami. Jednak¶e nie zaobserwowano korelacji mi·dzy st¸¹eniem walsartanu w osoczu
krwi a stopniem zaburzenia czynnoºci w»troby. Nie przeprowadzono bada¼ produktu leczniczego
Diovan w½ród pacjentów z ci¾¿kimi zaburzeniami czynnoÀci wÁtroby (patrz punkty 4.2, 4.3 i 4.4).
Dzieci i młodzieÂ
W badaniu z udziałem 26 pacjentów pediatrycznych z nadciÃnieniem tÄtniczym (w wieku od 1 do
16 lat), otrzymujÅcych pojedynczÆ dawkÇ zawiesiny walsartanu (Èrednio 0,9 do 2 mg/kg mc.,
maksymalna dawka 80 mg), klirens (l/h/kg) walsartanu był porównywalny w całym zakresie wieku od

1 do 16 lat i był podobny do klirensu obserwowanego u dorosłych pacjentów otrzymujÉcych produkt
leczniczy w tej samej postaci.
Zaburzenia czynnoÊci nerek
Nie badano stosowania produktu leczniczego u dzieci i młodzieËy z klirensem kreatyniny <30 ml/min
oraz tych, u których stosowana jest dializoterapia, dlatego w tej grupie pacjentów nie zaleca siÌ
stosowania walsartanu. Nie ma koniecznoÍci dostosowania dawki u dzieci i młodzieÎy z klirensem
kreatyniny >30 ml/min. NaleÏy ÐciÑle kontrolowaÒ czynnoÓÔ nerek oraz stÕÖenie potasu w surowicy
podczas leczenia walsartanem (patrz punkty 4.2 i 5.2).
5.3

Przedkliniczne dane o bezpiecze×stwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badaØ farmakologicznych dotyczÙcych
bezpieczeÚstwa stosowania, farmakologii, toksycznoÛci po podaniu wielokrotnym, genotoksycznoÜci
i potencjalnego działania rakotwórczego, nie ujawniajÝ wystÞpowania szczególnego zagroßenia dla
człowieka.
U szczurów toksyczne dawki u matki (600 mg/kg mc./dobà) w trakcie ostatnich dni ciáây i laktacji
prowadziły do mniejszego wskaãnika przeäywalnoåci, mniejszego przyrostu masy ciała i opóænienia
rozwoju (oddzielnie małçowiny usznej i otwór w kanale słuchowym) u potomstwa (patrz punkt 4.6).
Dawki stosowane u szczurów (600 mg/kg mc./dobè) sé około 18-krotnie wiêksze od maksymalnej
zalecanej dawki u ludzi wyraëonej w mg/m2 pc. (w obliczeniach przyjìto doustní dawkî 320 mg/dobï
i pacjenta o masie ciała 60 kg).
W przedklinicznych badaniach bezpieczeðstwa duñe dawki walsartanu (od 200 do 600 mg/kg mc.)
powodowały u szczurów zmniejszenie parametrów czerwonych krwinek (erytrocyty, hemoglobina,
hematokryt) i zmiany w hemodynamice nerek (nieznacznie zwiòkszone stóôenie mocznika w osoczu,
rozrost kanalików nerkowych i bazofiliõ u samców). Dawki stosowane u szczurów (200 do 600 mg/kg
mc./dobö) s÷ około 6-krotnie i 18-krotnie wiøksze od maksymalnej zalecanej dawki u ludzi wyraùonej
w mg/m2 pc. (w obliczeniach przyjúto doustnû dawkü 320 mg/dobý i pacjenta o masie ciała 60 kg).
U małp szerokonosych po zastosowaniu podobnych dawek zmiany były zbliþone, choÿ cisze,
szczególnie ze strony nerek, gdzie zmiany rozwin ły si w nefropati, obejmujc równie
zwikszone st enie mocznika i kreatyniny.
W przypadku obu gatunków zaobserwowano równie przerost komórek aparatu przykł buszkowego.
Stwierdzono, e wszystkie zmiany zostały spowodowane farmakologicznym działaniem walsartanu,
który powoduje długo utrzymujce si niedocinienie ttnicze, szczególnie u małp szerokonosych.
W przypadku stosowania walsartanu u ludzi w dawkach terapeutycznych wydaje si, e przerost
komórek aparatu przykłbuszkowego raczej nie wystpuje.
Dzieci i młodzie
Codzienne doustne podawanie walsartanu w dawce 1 mg/kg mc./dob (stanowicej około 35%
maksymalnej zalecanej dawki u pacjentów pediatrycznych wynoszcej 4 mg/kg mc./dob, obliczonej
na podstawie ekspozycji ogólnoustrojowej) nowonarodzonym lub młodym szczurom (od 7 do 70 dnia
po urodzeniu) spowodowało trwałe, nieodwracalne uszkodzenie nerek. Wyej wymienione działania
stanowi przewidywane nasilenie działa farmakologicznych inhibitorów konwertazy angiotensyny
oraz antagonistów receptora 1 angiotensyny II; działania te obserwuje si w wyniku leczenia
szczurów w pierwszych 13 dniach ycia. Okres ten pokrywa si z 36 tygodniem ci!"y u ludzi,
a niekiedy mo#e wydłu$y% si& do 44 tygodni od pocz'cia. W badaniu z walsartanem na młodych
osobnikach szczury otrzymywały dawki maksymalnie do 70 dnia po urodzeniu i nie mo(na wykluczy)
wpływu leczenia walsartanem na dojrzewanie nerek (4-6 tygodni po urodzeniu). Czynno*ciowe
dojrzewanie nerek jest procesem zachodz+cym w pierwszym roku ,ycia człowieka. Z tego wzgl-du
nie mo.na wykluczy/, 0e dane te maj1 znaczenie kliniczne dla dzieci w wieku <1 roku, podczas gdy
dane przedkliniczne nie budz2 zastrze3e4 co do bezpiecze5stwa stosowania leku u dzieci starszych ni6
1 rok.

6.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

Sacharoza
Parahydroksybenzoesan metylu (E218)
Sorbinian potasu
Poloksamer (188)
Cytrynowy kwas, bezwodny
Cytrynian sodu
Aromat jagodowy (538926 C)
Glikol propylenowy (E1520)
Wodorotlenek sodu
Kwas chlorowodorowy
Woda oczyszczona
6.2

Niezgodno7ci farmaceutyczne

Nie dotyczy.
6.3

Okres wa8no9ci

18 miesi:cy
6.4

Specjalne ;rodki ostro<no=ci przy przechowywaniu

Nie przechowywa> w temperaturze powy?ej 30°C.
Po otwarciu, butelk@ moAna przechowywaB przez okres do 3 miesiCcy w temperaturze poniDej 30°C.
6.5

Rodzaj i zawartoEF opakowania

Butelka o pojemnoGci 180 ml ze szkła bursztynowego typu III, z białH nakrItkJ z polipropylenu,
chroniKcL przed dostMpem dzieci, składajNcO siP z polietylenowego krQRka uszczelniajScego i Tółtego
pierUcienia zabezpieczajVcego przed otwarciem butelki. Ponadto, opakowanie zawiera jeden zestaw
do podawania produktu leczniczego składajWcy siX z jednej polipropylenowej strzykawki dawkujYcej
o pojemnoZci 5 ml, jednego ł[cznika i jednego polipropylenowego pojemnika dozuj\cego
o pojemno]ci 30 ml.
Wielko^_ opakowania: 1 butelka zawieraj`ca 160 ml roztworu doustnego.
6.6

Specjalne arodki ostrobnocci dotyczdce usuwania

Brak specjalnych wymagae.
7.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJfCY POZWOLENIE NA
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DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
I DATA PRZEDŁUgENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22 czerwca 2010
Data ostatniego przedłuhenia pozwolenia: 6 maja 2016
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