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 (E218), 5 mg
poloksameru (188), 0,99 mg glikolu propylenowego (E1520) i 3,72 sodu.
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 1 do poni ej 18 lat.
4.2

Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

W przypadku dzieci i młodzieĪy, które nie mogą połykaü tabletek, zaleca siĊ stosowanie
roztworu doustnego Diovan. Ekspozycja ustrojowa i maksymalne stĊĪenie walsartanu
w osoczu są około 1,7- i 2,2-krotnie wyĪsze w przypadku roztworu w porównaniu do tabletek.
Dzieci w wieku od 1 roku do poni ej 6 lat

Zazwyczaj zalecana dawka początkowa to 1 mg/kg mc. raz na dobĊ. W poniĪszej tabeli
przedstawiono objĊtoĞü produktu leczniczego Diovan w postaci roztworu doustnego
odpowiadającą niektórym dawkom.
Masa ciała dziecka

10 kg
15 kg
20 kg
25 kg
30 kg

Dawka walsartanu (dla zazwyczaj zalecanej Obj to produktu
dawki pocz tkowej wynosz cej 1 mg/kg
leczniczego Diovan
mc.)
w postaci roztworu
doustnego
10 mg
3,5 ml
15 mg
5,0 ml
20 mg
6,5 ml
25 mg
8,5 ml
30 mg
10 ml

W niektórych przypadkach, jeli konieczne jest szybsze zmniejszenie cinienia ttniczego, mona
rozway wysz dawk pocztkow (2 mg/kg mc.). Dawk naley dostosowa w zalenoci od

uzyskanego działania przeciwnadci nieniowego oraz tolerancji produktu. Maksymalna dawka wynosi
4 mg/kg mc. raz na dob!. Dawek powy"ej 4 mg/kg mc. nie badano u dzieci w wieku od 1 roku do
poni#ej 6 lat.
Gdy dziecko uko$czy 6 lat, zaleca si% rozpocz&cie dawkowania w sposób zalecany u dzieci
i młodzie'y w wieku od 6 do 17 lat. Jednak u niektórych dzieci mo(na stosowa) wy*sze dawki
walsartanu ni+ najwy,sza dawka zalecana u dzieci i młodzie-y w wieku od 6 do 17 lat. Je.eli taka
dawka jest dobrze tolerowana, mo/na j0 stosowa1 w dalszym ci2gu, przy jednoczesnym 3cisłym
monitorowaniu ci4nienia t5tniczego i tolerancji leczenia.
Dzieci i młodzie6 w wieku od 6 do poni7ej 18 lat
Dawka pocz8tkowa produktu leczniczego Diovan w postaci roztworu doustnego wynosi 20 mg (co
odpowiada 7 ml roztworu) raz na dob9 u dzieci i młodzie:y o masie ciała mniejszej ni; 35 kg oraz
40 mg (co odpowiada 13 ml roztworu) raz na dob< u dzieci i młodzie=y o masie ciała 35 kg i wi>kszej.
Dawk? produktu leczniczego nale@y dostosowaA w zaleBnoCci od działania przeciwnadciDnieniowego,
maksymalna dawka nie moEe byF wiGksza niH 40 mg walsartanu raz na dobI (co odpowiada 13 ml
roztworu) u dzieci i młodzieJy o masie ciała mniejszej niK 35 kg oraz 80 mg walsartanu (co
odpowiada 27 ml roztworu) u dzieci i młodzieLy o masie ciała 35 kg i wiMkszej. W przypadku

dzieci, które rozpoczĊły juĪ przyjmowanie walsartanu przed ukoĔczeniem szóstego roku
Īycia, naleĪy zapoznaü siĊ z dawkowaniem zalecanym u dzieci w wieku od 1 roku do poniĪej
6 lat.
Zmiana leczenia produktem leczniczym Diovan w postaci tabletek na leczenie produktem leczniczym
Diovan w postaci roztworu doustnego
Nie zaleca siN 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 wzglOdów
klinicznych, nalePy dostosowaQ dawkR walsartanu zgodnie z opisem podanym w tabeli poniSej.
NaleTy uwaUnie kontrolowaV ciWnienie tXtnicze. Dawka powinna zostaY ustalona na podstawie
uzyskanego zmniejszenia ciZnienia t[tniczego 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 sib stosowania roztworu ze wzglcdu na
koniecznode przyjfcia dugej objhtoici roztworu

Objeto\], jak^
nale_y przyj`a
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 wzgljdu na stan
kliniczny, poczktkowo nalely podawam takn samo dawkp w miligramach. Nastqpnie, nalery czssto
kontrolowat ciunienie tvtnicze, ze wzglwdu na moxliwoyz przyj{cia za małej dawki. Dawka powinna
zosta| ustalona na podstawie uzyskanego zmniejszenia ci}nienia t~tniczego oraz tolerancji leku.
Produktu leczniczego Diovan w postaci tabletek nie naley stosowa u dzieci w wieku od 1 roku do
5 lat oraz pacjentów majcych trudnoci z połykaniem tabletek.
Dzieci w wieku poniej 1 roku
Dostpne dane przedstawiono w punktach 4.8, 5.1 i 5.2. Nie okre lono jednak bezpieczestwa
stosowania ani skutecznoci produktu leczniczego Diovan u dzieci w wieku poniej 1 roku.

Stosowanie u dzieci i młodziey w wieku od 1 roku do poniej 18 lat z zaburzeniami czynnoci nerek
Nie badano stosowania produktu leczniczego u dzieci i młodziey 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 koniecznoci dostosowania dawki u dzieci i młodziey z klirensem
kreatyniny wikszym ni 30 ml/min. Naley cile kontrolowa czynno nerek oraz stenie potasu
w surowicy (patrz punkty 4.4 i 5.2).
Stosowanie u dzieci i młodziey w wieku od 1 do poniej 18 lat z zaburzeniami czynnoci wtroby
Podobnie jak u dorosłych pacjentów, produkt leczniczy Diovan jest przeciwwskazany do stosowania
u pacjentów z cikimi zaburzeniami czynno ci w¡troby, ¢ółciow£ marsko¤ci¥ w¦troby 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 młodzieªy z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami
czynno«ci w¬troby jest ograniczone. U tych pacjentów dawka walsartanu nie moe by® wi¯ksza ni°
80 mg.
Niewydolno±² serca i stan po ³wie´ym zawale miµ¶nia sercowego u dzieci
Produkt leczniczy Diovan nie jest zalecany w leczeniu niewydolno·ci serca lub ¸wie¹ego zawału
miº»nia sercowego u dzieci i młodzie¼y w wieku poni½ej 18 lat ze wzgl¾du na brak danych
dotycz¿cych bezpieczeÀstwa stosowania i skutecznoÁci.
Sposób podania
Diovan moÂe byÃ przyjmowany niezaleÄnie od posiłków.
4.3

Przeciwwskazania

-

NadwraÅliwoÆÇ na substancjÈ czynnÉ lub na którÊkolwiek substancjË pomocniczÌ; (patrz punkt
6.1).
CiÍÎkie zaburzenia czynnoÏci wÐtroby, marskoÑÒ Óółciowa wÔtroby i cholestaza.
Drugi i trzeci trymestr ciÕÖy (patrz punkty 4.4 i 4.6).
Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Diovan z produktami zawieraj×cymi aliskiren
u pacjentów z cukrzycØ lub zaburzeniem czynnoÙci nerek (współczynnik filtracji kłÚbuszkowej,
GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (patrz punkty 4.5 i 5.1).

4.4

Specjalne ostrzeÛenia i Ürodki ostroÝnoÞci dotyczßce stosowania

Hiperkaliemia
Produkt leczniczy nie jest zalecany w przypadku jednoczesnego stosowania suplementów potasu,
leków moczopàdnych oszczádzajâcych potas, zamienników soli kuchennej zawierajãcych potas lub
innych leków, które mogä powodowaå zwiækszenie stçèenia potasu (heparyna itp.). Naleéy zapewniê
odpowiednië kontrolì stíîenia potasu.
Zaburzenia czynnoïci nerek
Poniewað jak dotñd brak doòwiadczeó odnoônie bezpieczeõstwa stosowania produktu leczniczego
u pacjentów z klirensem kreatyniny <10 ml/min i pacjentów dializowanych, dlatego naleöy zachowa÷
ostroønoùú stosujûc walsartan w tej grupie. Nie ma koniecznoüci dostosowania dawki u dorosłych
pacjentów z klirensem kreatyniny >10 ml/min (patrz punkty 4.2 i 5.2).
Zaburzenia czynnoýci wþtroby
Produkt leczniczy Diovan naleÿy stosowa ostronie u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych
zaburzeniami czynnoci wtroby przebiegaj cymi bez cholestazy (patrz punkty 4.2 i 5.2).
Pacjenci z niedoborem sodu i (lub) odwodnieni
W rzadkich przypadkach na pocztku leczenia produktem leczniczym Diovan u pacjentów ze
znacznym niedoborem sodu i (lub) odwodnionych, np. z powodu przyjmowania duych dawek leków
moczopdnych, moe wyst pi objawowe niedoci nienie t tnicze. Przed rozpocz ciem leczenia

produktem leczniczym Diovan naley wyrówna niedobór sodu i (lub) objto krwi krcej, np.
zmniejszajc dawk leku moczopdnego.
Zwenie ttnicy nerkowej
W przypadku pacjentów z obustronnym zweniem ttnicy nerkowej lub zw eniem t!tnicy jedynej
czynnej nerki bezpiecze"stwo stosowania produktu leczniczego Diovan nie zostało ustalone.
Krótkotrwałe podawanie produktu leczniczego Diovan 12 pacjentom z wtórnym nadci#nieniem
nerkowo-naczyniowym spowodowanym jednostronnym zw$%eniem t&tnicy nerkowej nie wywołało
istotnych zmian hemodynamicznych w nerkach ani nie wpłyn'ło na st()enie kreatyniny w surowicy
lub azotu mocznikowego (BUN) we krwi. Jednak*e, w zwi+zku z tym, ,e inne leki działaj-ce na układ
renina-angiotensyna mog. powodowa/ zwi0kszenie st12enia mocznika we krwi i kreatyniny
w surowicy, u pacjentów z jednostronnym zw34eniem t5tnicy nerkowej leczonych walsartanem zaleca
si6, jako 7rodek ostro8no9ci, regularne kontrole czynno:ci nerek.
Przeszczep nerek
Dotychczas brak jest do;wiadcze< w zakresie bezpiecze=stwa stosowania produktu leczniczego
Diovan u pacjentów, którym niedawno przeszczepiono nerk>.
Hiperaldosteronizm pierwotny
Produktu leczniczego Diovan nie nale?y stosowa@ u pacjentów z pierwotnym hiperaldosteronizmem
z uwagi na zahamowanie aktywnoAci układu renina-angiotensyna u tych osób.
ZwBCenie zastawki aorty i zastawki dwudzielnej, kardiomiopatia przerostowa ze zwDEeniem drogi
odpływu z lewej komory
Podobnie jak w przypadku innych leków rozszerzajFcych naczynia, wskazana jest szczególna
ostroGnoHI u pacjentów, u których wystJpuje zwKLenie zastawki aorty lub zastawki dwudzielnej lub
kardiomiopatia przerostowa ze zwMNeniem drogi odpływu z lewej komory (HOCM).
Cukrzyca
Produkt leczniczy Diovan w postaci roztworu doustnego zawiera 0,3 g sacharozy na mililitr. NaleOy
wziPQ to pod uwagR u pacjentów z cukrzycS.
Dziedziczna nietolerancja fruktozy, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedobór
sacharazy-izomaltazy
Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami zwiTzanymi z nietolerancjU fruktozy, zespołem złego
wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni stosowaV produktu
leczniczego Diovan w postaci roztworu doustnego, poniewaW zawiera on sacharozX.
Parahydroksybenzoesan metylu
Produkt leczniczy Diovan w postaci roztworu doustnego zawiera parahydroksybenzoesan metylu,
który moYe powodowaZ reakcje alergiczne (mo[liwe s\ reakcje opó]nione).
Poloxamer
Produkt leczniczy Diovan w postaci roztworu doustnego zawiera poloksamer (188), który mo^e
powodowa_ lu`ne stolce.
Zawartoab sodu
Ten produkt leczniczy zawiera 3,72 mg sodu na ml, co odpowiada 0,19% maksymalnej dziennej
podacy 2 g sodu dla osoby dorosłej, zalecanej przez dwiatowe Organizacjf Zdrowia
Cigha
W trakcie ciijy nie naleky rozpoczynal leczenia antagonistami receptora angiotensyny II (AIIRA).
Jemli dalsze leczenie AIIRA nie jest nieodzowne, u pacjentek planujncych ciopq nalery zastosowas
alternatywne leczenie przeciwnadcitnieniowe o ustalonym profilu bezpieczeustwa stosowania
w trakcie civwy. W przypadku stwierdzenia cixyy leczenie AIIRA nalezy natychmiast przerwa{ i, je|li
to wła}ciwe, rozpocz~ alternatywne leczenie (patrz punkty 4.3 i 4.6).

Obrzk naczynioruchowy w wywiadzie
Obrzk naczynioruchowy, w tym obrzk krtani i głoni, powodujcy zw enie dróg oddechowych
i (lub) obrzk twarzy, warg, gardła i (lub) jzyka zaobserwowano u pacjentów leczonych
walsartanem; u niektórych z tych pacjentów ju wczeniej wystpował obrzk naczynioruchowy po
zastosowaniu innych leków, w tym inhibitorów ACE. Naley natychmiast przerwa leczenie
produktem leczniczym Diovan u pacjentów, u których wystpił obrzk naczynioruchowy oraz nie
naley ponownie podawa produktu leczniczego Diovan u tych pacjentów (patrz punkt 4.8).
Inne uwarunkowania zalene od czynnoci układu renina-angiotensyna
U pacjentów, u których czynno nerek moe zalee od aktywnoci układu renina-angiotensyna (np.
pacjenci z cik zastoinow niewydolnoci serca), leczenie inhibitorami konwertazy angiotensyny
zwi¡zane było z oliguri¢ i (lub) post£puj¤c¥ azotemi¦ oraz, w rzadkich przypadkach, z ostr§
niewydolno¨ci© nerek i (lub) zgonem. Poniewaª walsartan jest antagonist« receptora angiotensyny II,
nie mo¬na wykluczy, ®e stosowanie produktu leczniczego Diovan mo¯e by° zwi±zane z zaburzeniami
czynno²ci nerek.
Podwójna blokada układu renina- angiotensyna-aldosteron (RAA)
Istniej³ dowody, i´ jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny
(ARB) lub aliskirenu zwiµksza ryzyko niedoci¶nienia, hiperkaliemii oraz zaburzenia czynno·ci nerek
(w tym ostrej niewydolno¸ci nerek). W zwi¹zku z tym nie zaleca siº podwójnego blokowania układu
RAA poprzez jednoczesne zastosowanie inhibitorów ACE, leków z grupy ARB lub aliskirenu (patrz
punkty 4.5 i 5.1).
Je»li zastosowanie podwójnej blokady układu RAA jest absolutnie konieczne, powinno by¼
prowadzone wył½cznie pod nadzorem specjalisty, a parametry ¾yciowe pacjenta, takie jak: czynno¿À
nerek, stÁÂenie elektrolitów oraz ciÃnienie krwi powinny byÄ ÅciÆle monitorowane.
U pacjentów z nefropatiÇ cukrzycowÈ nie naleÉy stosowaÊ jednoczeËnie inhibitorów ACE oraz leków
z grupy ARB.
Dzieci i młodzieÌ
Zmiana postaci farmaceutycznej
Produkt leczniczy Diovan w postaci roztworu doustnego nie jest biorównowaÍny do tabletek,
w zwiÎzku z tym, nie powinno siÏ zmieniaÐ leczenia o ile nie jest to konieczne ze wzglÑdów
klinicznych. Zalecenia odnoÒnie dawkowania, patrz punkt 4.2.
Zaburzenia czynnoÓci nerek
Nie badano stosowania produktu leczniczego u dzieci i młodzieÔy z klirensem kreatyniny <30 ml/min
oraz tych, u których stosowana jest dializoterapia, dlatego w tej grupie pacjentów nie zaleca siÕ
stosowania walsartanu. Nie ma koniecznoÖci dostosowania dawki u dzieci i młodzie×y z klirensem
kreatyniny wiØkszym niÙ 30 ml/min (patrz punkty 4.2 i 5.2). NaleÚy ÛciÜle kontrolowaÝ czynnoÞß
nerek oraz stàáenie potasu w surowicy podczas leczenia walsartanem. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji,
gdy walsartan jest stosowany podczas wystâpowania innych zaburzeã (goräczka, odwodnienie), które
mogå wpływaæ na czynnoçè nerek.
Zaburzenia czynnoéci wêtroby
Podobnie jak u dorosłych pacjentów, produkt leczniczy Diovan jest przeciwwskazany do stosowania
u dzieci i młodzieëy z ciìíkimi zaburzeniami czynnoîci wïtroby, ðółciowñ marskoòció wôtroby oraz
u pacjentów z cholestazõ (patrz punkty 4.3 i 5.2). Doöwiadczenie kliniczne z podawaniem produktu
leczniczego Diovan dzieciom i młodzie÷y z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynnoøci
wùtroby jest ograniczone. U tych pacjentów dawka walsartanu nie moúe byû wiüksza niý 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, þe podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA)
w wyniku jednoczesnego zastosowania inhibitorów ACE, leków z grupy ARB lub aliskirenu jest
zwiÿzana z wiksz cz stoci wystpowania zdarze niepodanych, takich jak: niedoci nienie,
hiperkaliemia oraz zaburzenia czynno ci nerek (w tym ostra niewydolno 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 zwi kszenia stenia litu w surowicy i nasilenia jego toksycznoci
podczas jednoczesnego podawania litu z inhibitorami ACE lub antagonistami receptora angiotensyny
II, w tym z produktem leczniczym Diovan. Jeli takie leczenie skojarzone okae si konieczne, naley
monitorowa stenie litu w surowicy krwi. W przypadku przyjmowania take leków moczopdnych,
ryzyko wystpienia działania toksycznego litu moe si prawdopodobnie zwikszy.
Leki moczopdne oszcz dzaj!ce potas, suplementy potasu, zamienniki soli kuchennej zawieraj"ce
potas i inne substancje, które mog# zwi$ksza% st&'enie potasu
Je(li zostanie stwierdzona konieczno)* zastosowania produktu leczniczego wpływaj+cego na st,-enie
potasu jednocze.nie z walsartanem, zaleca si/ kontrolowanie st01enia potasu w osoczu.
Wymagana ostro2no34 przy jednoczesnym stosowaniu
Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym selektywne inhibitory COX-2, kwas
acetylosalicylowy w dawce >3 g/dob5 i nieselektywne NLPZ
W przypadku jednoczesnego podawania antagonistów receptora angiotensyny II z NLPZ mo6e
nast7pi8 osłabienie działania hipotensyjnego. Ponadto jednoczesne stosowanie antagonistów receptora
angiotensyny II i NLPZ mo9e prowadzi: do podwy;szonego ryzyka pogorszenia si< czynno=ci nerek
i zwi>kszenia st?@enia potasu w surowicy krwi. Z tego wzglAdu zaleca siB kontrolC czynnoDci nerek na
poczEtku leczenia, jak równieF zapewnienie odpowiedniego nawodnienia pacjenta.
Białka transportujGce
Dane z badaH in vitro wskazujI, Je walsartan jest substratem transportera wychwytu wKtrobowego
OATP1B1/OATP1B3 i transportera wyrzutu wLtrobowego MRP2. Znaczenie kliniczne tych danych
jest nieznane. Jednoczesne stosowanie inhibitorów transportera wychwytu (np. ryfampicyny,
cyklosporyny) lub transportera wyrzutu (np. rytonawiru) moMe zwiNkszyO ogólnoustrojowP
ekspozycjQ na walsartan. NaleRy zachowaS właTciwU ostroVnoWX podczas rozpoczynania lub
koYczenia jednoczesnej terapii tymi lekami.
Inne
W badaniach interakcji lekowych walsartanu nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji
z walsartanem i Zadn[ 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 młodzieay, u których czbsto współistniejc zaburzenia czynnodci
nerek, zaleca sie ostrofnogh podczas jednoczesnego stosowania walsartanu i innych substancji
hamujicych układ renina-angiotensyna-aldosteron, mogjcych zwikkszal stmnenie potasu w surowicy.
Naleoy pciqle kontrolowar czynnosci nerek oraz sttuenie potasu w surowicy.
4.6
Ci|}a

Wpływ na płodnovw, cixyz i laktacj{

Nie zaleca si~ stosowania leków z grupy antagonistów receptora angiotensyny II (AIIRA) w trakcie
pierwszego trymestru ciy (patrz punkt 4.4). Stosowanie leków AIIRA jest przeciwwskazane
w trakcie drugiego i trzeciego trymestru ciy (patrz punkty 4.3 i 4.4).
Dane epidemiologiczne dotyczce ryzyka teratogennoci po podaniu inhibitorów ACE w trakcie
pierwszego trymestru ci y nie s jednoznaczne, jednak nie mona wykluczy niewielkiego
zwikszenia ryzyka. Brak jest danych z kontrolowanych bada epidemiologicznych dotyczcych
ryzyka zwizanego ze stosowaniem AIIRA, niemniej takie ryzyko moe istnie dla tej klasy leków.
Jeli dalsze leczenie AIIRA nie jest nieodzowne, u pacjentek planujcych ci naley zastosowa
alternatywne leczenie przeciwnadcinieniowe o ustalonym profilu bezpieczestwa stosowania
w trakcie ciy. W przypadku stwierdzenia ciy leczenie AIIRA naley natychmiast przerwa i, jeli
to wła ciwe, rozpocz¡¢ alternatywne leczenie.
Stwierdzono, £e przyjmowanie AIIRA w drugim i trzecim trymestrze ci¤¥y powoduje działanie
fetotoksyczne (pogorszenie czynno¦ci nerek, małowodzie, opó§nienie kostnienia czaszki) oraz
toksyczne u noworodków (niewydolno¨© nerek, hipotonia, hiperkaliemia) – patrz równieª punkt 5.3
„Przedkliniczne dane o bezpiecze«stwie”.
W razie ekspozycji na AIIRA pocz¬wszy od drugiego trymestru ci®y zaleca si¯ kontrolne badania
ultrasonograficzne czynno°ci nerek i rozwoju czaszki płodu.
Niemowl±ta, których matki stosowały AIIRA, nale²y obj³´ µcisł¶ obserwacj· w kierunku hipotonii
(patrz równie¸ punkty 4.3 i 4.4).
Karmienie piersi¹
Z uwagi na brak informacji dotyczºcych stosowania walsartanu w trakcie karmienia piersi», nie zaleca
si¼ produktu leczniczego Diovan i zaleca si½ zastosowanie leków o lepiej ustalonym profilu
bezpiecze¾stwa w okresie karmienia piersi¿, szczególnie podczas karmienia noworodków lub
wczeÀniaków.
PłodnoÁÂ
Walsartan nie wpływał niekorzystnie na sprawnoÃÄ reprodukcyjnÅ samców i samic szczura po
podaniu doustnym dawek do 200 mg/kg mc./dobÆ. Dawka ta stanowi 6-krotnoÇÈ maksymalnej dawki
zalecanej do stosowania u ludzi, podanej w mg/m2 pc. (obliczenia zakładajÉ podanie doustne dawki
320 mg/dobÊ pacjentowi o masie ciała 60 kg).
4.7

Wpływ na zdolnoËÌ prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urzÍdzeÎ
mechanicznych w ruchu

Nie przeprowadzono badaÏ nad wpływem produktu leczniczego na zdolnoÐÑ prowadzenia pojazdów
mechanicznych. W trakcie prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urzÒdzeÓ mechanicznych w ruchu
naleÔy wziÕÖ pod uwag× moØliwoÙÚ wystÛpowania zawrotów głowy lub uczucia zmÜczenia.
4.8

Działania niepoÝÞdane

W kontrolowanych badaniach klinicznych z udziałem dorosłych pacjentów z nadcißnieniem tàtniczym
ogólna czástoâã wystäpowania działaå niepoæçdanych w grupie leczonej walsartanem była
porównywalna z czèstoéciê wystëpujìcí w grupie otrzymujîcej placebo i odpowiadała jego
właïciwoðciom farmakologicznym. Wydaje siñ, òe czóstoôõ wystöpowania działa÷ niepoøùdanych nie
była zwiúzana z dawkû ani czasem trwania leczenia; nie wykazano równieü zwiýzku z płciþ, wiekiem
lub rasÿ pacjentów.
Działania niepodane zgłaszane w trakcie bada klinicznych, po wprowadzeniu produktu
leczniczego do obrotu i z bada laboratoryjnych s wymienione w tabeli poniej zgodnie
z klasyfikacj układów i narzdów.
Działania niepo dane

Działania niepo dane zostały sklasyfikowane według cz sto ci ich wystpowania (najczstsze
działania wymieniono w pierwszej kolejnoci) w nastpujcy sposób: bardzo czsto (1/10), czsto
(1/100 do <1/10), niezbyt czsto (1/1000 do <1/100), rzadko (1/10 000 do <1/1000), bardzo
rzadko (<1/10 000), w tym pojedyncze przypadki. W obrbie kadej grupy o okrelonej czstoci
wystpowania działania niepo !dane s" wymienione zgodnie ze zmniejszaj#cym si$ nasileniem.
Nie dla wszystkich działa% niepo&'danych zgłoszonych po wprowadzeniu produktu leczniczego do
obrotu i w badaniach laboratoryjnych jest mo(liwe ustalenie cz)sto*ci ich wyst+powania, dlatego
wymienione s, z okre-leniem cz.sto/ci jako „nieznana”.
-

Nadci0nienie t1tnicze

Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Nieznana
Zaburzenia układu immunologicznego
Nieznana
Zaburzenia metabolizmu i od9ywiania
Nieznana

Zmniejszenie st23enia hemoglobiny, zmniejszenie
hematokrytu, neutropenia, małopłytkowo45
Nadwra6liwo78, w tym choroba posurowicza
Zwi:kszenie st;<enia potasu w surowicy,
hiponatremia

Zaburzenia ucha i bł=dnika
Niezbyt cz>sto
Zawroty głowy pochodzenia bł?dnikowego
Zaburzenia naczyniowe
Nieznana
Zapalenie naczy@
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i Aródpiersia
Niezbyt czBsto
Kaszel
Zaburzenia CołDdka i jelit
Niezbyt czEsto
Bóle brzucha
Zaburzenia wFtroby i dróg Gółciowych
Nieznana
ZwiHkszenie aktywnoIci enzymów wJtrobowych,
zwiKkszenie stLMenia bilirubiny w surowicy
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Nieznana
ObrzNk naczynioruchowy, pOcherzowe zapalenie
skóry, wysypka, PwiQd
Zaburzenia miRSniowo-szkieletowe i tkanki łTcznej
Nieznana
Bóle miUVni
Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Nieznana
NiewydolnoWX i zaburzenia czynnoYci nerek,
zwiZkszenie st[\enia kreatyniny w surowicy
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Niezbyt cz]sto
Uczucie zm^czenia
Dzieci i młodzie_
Nadci`nienie tatnicze
Działanie przeciwnadcibnieniowe walsartanu oceniano w dwóch randomizowanych, podwójnie
zaclepionych badaniach klinicznych (dla których wydłudono czas trwania badania lub
przeprowadzono badanie przedłueone) i w jednym badaniu otwartym. W badaniach tych
uczestniczyło 711 pacjentów pediatrycznych w wieku od 6 do mniej nif 18 lat z przewlekłg chorobh
nerek (PChN) lub bez, z czego 560 pacjentów otrzymywało walsartan. Za wyjitkiem pojedynczych
zaburzej kołldka i jelit (takich jak bóle brzucha, nudnomci, wymioty) oraz zawrotów głowy, nie
stwierdzono istotnych rónnic w odniesieniu do rodzaju, czostopci i nasilenia działaq nieporsdanych
pomitdzy profilem bezpieczeustwa w populacji pacjentów pediatrycznych w wieku od 6 do mniej niv
18 lat, a wczewniej zgłaszanym profilem bezpieczexstwa u pacjentów dorosłych.

Ocena funkcji neuropoznawczych oraz rozwoju pacjentów pediatrycznych w wieku od 6 do 16 lat
wykazała, ye trwajzce do jednego roku leczenie produktem leczniczym Diovan nie miało
cało{ciowego, istotnego klinicznie, niekorzystnego wpływu na te funkcje.
Przeprowadzono zbiorcz| analiz} z udziałem 560 pacjentów pediatrycznych (w wieku 6-17 lat)
z nadci~nieniem otrzymujcych walsartan w monoterapii [n=483] lub leczenie skojarzone lekami
przeciwnadcinieniowymi obejmujcymi walsartan [n=77]. U 85 sporód 560 pacjentów (15,2%)
wystpowała przewlekła choroba nerek (PChN) (pocztkowa warto  GFR <90 ml/min/1,73m2 pc.).
Łcznie 45 (8,0%) pacjentów przerwało udział w badaniu z powodu zdarze niepodanych.
Działania niepodane wystpiły ogółem u 111 (19,8%) pacjentów, a najczstszymi z nich był ból
głowy (5,4%), zawroty głowy (2,3%) i hiperkaliemia (2,3%). U pacjentów z PChN najczstszymi
działaniami niepodanymi były: hiperkaliemia (12,9%), ból głowy (7,1%), zwikszenie stenia
kreatyniny we krwi (5,9%) i hipotensja (4,7%). U pacjentów bez PChN najczstszymi działaniami
niepodanymi były: ból głowy (5,1%) i zawroty głowy (2,7%). Działania niepodane obserwowano
czciej u pacjentów otrzymujcych walsartan w skojarzeniu z innymi lekami
przeciwnadcinieniowymi ni u pacjentów otrzymujcych sam walsartan.
Przeciwnadci nieniowe działanie walsartanu u dzieci w wieku od 1 roku do <6 lat oceniano w trzech
randomizowanych badaniach klinicznych prowadzonych metod¡ podwójnie ¢lepej próby (po ka£dym
z nich prowadzono badanie przedłu¤aj¥ce). W pierwszym badaniu z udziałem 90 dzieci w wieku od
1 roku do <6 lat stwierdzono dwa zgony oraz pojedyncze przypadki znacznego zwi¦kszenia
aktywno§ci aminotransferaz w¨trobowych. Zdarzenia te wyst©piły w populacji pacjentów z istotnymi
chorobami współistniejªcymi. Nie ustalono zwi«zku przyczynowego ze stosowaniem produktu
leczniczego Diovan. W pozostałych dwóch badaniach, w których randomizacji poddano 202 dzieci
w wieku od 1 roku do <6 lat, nie odnotowano znacznego zwi¬kszenia aktywnoci transaminaz
w®trobowych ani zgonów podczas leczenia walsartanem.
W ł¯cznej analizie dwóch kolejnych bada° z udziałem 202 dzieci z nadci±nieniem t²tniczym (w wieku
od 1 roku do <6 lat) wszyscy pacjenci otrzymywali walsartan w monoterapii w okresach leczenia
metod³ podwójnie ´lepej próby (z wyłµczeniem okresu odstawienia placebo). Spo¶ród nich 186 dzieci
brało nast·pnie udział w badaniu przedłu¸aj¹cym lub okresie leczenia prowadzonym metodº próby
otwartej. U 33 (16,3%) z 202 pacjentów stwierdzono PChN (wyj»ciowy eGFR <90 ml/min).
W okresie leczenia metod¼ podwójnie ½lepej próby dwóch (1%) pacjentów przerwało leczenie
z powodu wyst¾pienia zdarzenia niepo¿Àdanego. Z kolei w okresie leczenia prowadzonego
metodÁ próby otwartej lub w trakcie badania przedłuÂajÃcego czterech (2,1%) pacjentów przerwało
leczenie z powodu wystÄpienia zdarzenia niepoÅÆdanego. W okresie leczenia metodÇ podwójnie
Èlepej próby u 13 (7,0%) pacjentów wystÉpiło co najmniej jedno niepoÊËdane działanie leku. Do
najczÌÍciej wystÎpujÏcych niepoÐÑdanych działaÒ leku naleÓały wymioty n=3 (1,6%) i biegunka n=2
(1,1%). W grupie pacjentów z PChN stwierdzono jedno działanie niepoÔÕdane leku (biegunka).
W okresie leczenia metodÖ próby otwartej u 5,4% (10/186) pacjentów wyst×piło co najmniej jedno
niepoØÙdane działanie leku. NajczÚÛciej wystÜpujÝcym działaniem niepoÞßdanym leku był spadek
apetytu, który zgłaszało dwoje (1,1%) pacjentów. W okresie leczenia metodà podwójnie álepej próby
i próby otwartej stwierdzono hiperkaliemiâ u jednego pacjenta w kaãdym z nich. Nie stwierdzono
niedociänienia ani zawrotów głowy w okresie leczenia prowadzonym metodå podwójnie ælepej próby
i próby otwartej.
Hiperkaliemiç czèéciej obserwowano u dzieci i młodzieêy w wieku od 1 roku do <18 lat z
współistniejëcì przewlekłí chorobî nerek (PChN). Ryzyko wystïpienia hiperkaliemii moðe byñ
wyòsze u dzieci w wieku od 1 roku do 5 lat w porównaniu z dzieómi w wieku od 6 do <18 lat.
Profil bezpieczeôstwa obserwowany w kontrolowanych badaniach klinicznych u dorosłych pacjentów
w stanie po zawale miõönia sercowego i (lub) z niewydolno÷ciø serca róùni siú od ogólnego profilu
bezpieczeûstwa stwierdzanego u pacjentów z nadciünieniem týtniczym. Moþe byÿ 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 poni ej:

−

Stan po zawale mi nia sercowego i (lub) niewydolno serca (wyłcznie u dorosłych
pacjentów)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Nieznana
Zaburzenia układu immunologicznego
Nieznana
Zaburzenia metabolizmu i odywiania
Niezbyt czsto
Nieznana
Zaburzenia układu nerwowego
Czsto
Niezbyt czsto
Zaburzenia ucha i błdnika
Niezbyt cz sto
Zaburzenia serca
Niezbyt cz"sto
Zaburzenia naczyniowe
Cz%sto

Małopłytkowo
Nadwraliwo, w tym choroba posurowicza
Hiperkaliemia
Zwikszenie stenia potasu w surowicy
hiponatremia
Zawroty głowy, zawroty głowy zwizane
z pozycj ciała
Omdlenie, bóle głowy
Zawroty głowy pochodzenia bł!dnikowego
Niewydolno#$ serca

Niedoci&nienie t'tnicze, niedoci(nienie
ortostatyczne
Nieznana
Zapalenie naczy)
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i *ródpiersia
Niezbyt cz+sto
Kaszel
Zaburzenia ,oł-dka i jelit
Niezbyt cz.sto
Nudno/ci, biegunka
Zaburzenia w0troby i dróg 1ółciowych
Nieznana
Zwi2kszenie aktywno3ci enzymów w4trobowych
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Niezbyt cz5sto
Obrz6k naczynioruchowy
Nieznana
P7cherzowe zapalenie skóry, wysypka, 8wi9d
Zaburzenia mi:;niowo-szkieletowe i tkanki ł<cznej
Nieznana
Bóle mi=>ni
Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Cz?sto
Niewydolno@A i zaburzenia czynnoBci nerek
Niezbyt czCsto
Ostra niewydolnoDE nerek, zwiFkszenie stGHenia
kreatyniny w surowicy
Nieznana
ZwiIkszenie stJKenia azotu mocznikowego we
krwi
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Niezbyt czLsto
Osłabienie, uczucie zmMczenia
Zgłaszanie podejrzewanych działaN niepoOPdanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działaQ
niepoRSdanych. UmoTliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyUci do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby naleVWce do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszaX
wszelkie podejrzewane działania niepoYZdane za po[rednictwem Departamentu Monitorowania
Niepo\]danych Działa^ Produktów Leczniczych Urz_du 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

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepo`adane mobna zgłaszac równied podmiotowi odpowiedzialnemu.
4.9

Przedawkowanie

Objawy
Przedawkowanie produktu leczniczego Diovan moee spowodowaf znaczne niedocignienie thtnicze, co
moie doprowadzij do obnikonego poziomu lwiadomomci, zapanci kropeniowej i (lub) wstrzqsu.
Leczenie
Postrpowanie po przedawkowaniu zalesy od czasu przyjtcia produktu leczniczego i rodzaju oraz
ciuvkowci objawów; najistotniejsze jest ustabilizowanie krxyenia.
W przypadku wystzpienia niedoci{nienia t|tniczego pacjenta nale}y uło~y w pozycji na plecach
i skorygowa objto krwi kr cej.
Zastosowanie hemodializy w celu usunicia walsartanu z krenia jest mało skuteczne.
5.

WŁACIWOCI FARMAKOLOGICZNE

5.1

Właciwoci farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Antagonici 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. Zwikszone stenie angiotensyny II w osoczu po zablokowaniu
receptora AT1 przez walsartan moe stymulowa odblokowany receptor AT2, który wydaje si działa
antagonistycznie w stosunku do działania receptora AT1. Walsartan nie wykazuje nawet czciowej
aktywnoci agonistycznej w stosunku do receptora AT1 i ma duo wiksze (około 20 000 razy)
powinowactwo do receptora AT1 ni do receptora AT2. Nie stwierdzono, aby walsartan wizał si lub
blokował inne receptory hormonów lub kanały jonowe, o których wiadomo, e s istotne w regulacji
sercowo-naczyniowej.
Walsartan nie hamuje aktywno¡ci konwertazy angiotensyny (ACE, znanej równie¢ 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, prawdopodobie£stwo wyst¤pienia kaszlu przy
stosowaniu antagonistów receptora angiotensyny II jest niewielkie. W badaniach klinicznych,
w których walsartan był porównywany z inhibitorem ACE, cz¥sto¦§ 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 otrzymujªcych walsartan
i 19,0% przyjmuj«cych tiazydowe leki moczop¬dne skaryło si® na wyst¯powanie kaszlu
w porównaniu z 68,5% pacjentów leczonych inhibitorami ACE (P<0,05).
Stosowanie u dorosłych
Podawanie produktu leczniczego Diovan pacjentom z nadci°nieniem t±tniczym powoduje
zmniejszenie ci²nienia t³tniczego krwi bez wpływu na cz´stoµ¶ t·tna.
U wi¸kszo¹ci pacjentów po podaniu pojedynczej dawki doustnej, poczºtek działania
przeciwnadci»nieniowego wyst¼puje w ci½gu 2 godzin, a maksymalne obni¾enie ci¿nienia tÀtniczego
jest osiÁgane w ciÂgu 4-6 godzin. Działanie przeciwnadciÃnieniowe utrzymuje siÄ przez 24 godziny od
przyjÅcia dawki. Podczas wielokrotnego podawania działanie przeciwnadciÆ nieniowe jest
wyraÇ nie zauwaÈ alne w ciÉ gu 2 tygodni, a maksymalny efekt osiÊgany jest w ciËgu 4 tygodni
i utrzymuje siÌ w czasie długotrwałego leczenia. Leczenie skojarzone z hydrochlorotiazydem
znaczÍco zwiÎksza działanie przeciwnadciÏnieniowe produktu leczniczego.

Nagłe przerwanie leczenia produktem leczniczym Diovan nie było zwiÐzane z wystÑpowaniem tzw.
nadciÒnienia z odbicia ani innymi zdarzeniami niepoÓÔdanymi o znaczeniu klinicznym.
U pacjentów z nadciÕnieniem tÖtniczym i cukrzyc× typu 2 oraz mikroalbuminuriØ wykazano, Ùe
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/dobÚ) w porównaniu z amlodypinÛ (5-10 mg/dobÜ) u 332 pacjentów
z cukrzycÝ typu 2 (Þrednia wieku: 58 lat; 265 mßàczyzn) z mikroalbuminuriá (walsartan: 58 µg/min;
amlodypina: 55,4 µg/min), prawidłowym lub wysokim ciânieniem tãtniczym oraz z zachowanä
czynnoåciæ nerek (stçèenie kreatyniny we krwi <120 µmol/l). Po 24 tygodniach UAE zmniejszyło sié
(p<0,001) o 42% (–24,2 µg/min; 95% przedział ufnoêci: –40,4 do –19,1) u pacjentów leczonych
walsartanem i o około 3% (–1,7 µg/min; 95% przedział ufnoëci: –5,6 do 14,9) u pacjentów leczonych
amlodypinì pomimo podobnych wskaíników zmniejszenia ciînienia tïtniczego w obu grupach.
W badaniu DROP (ang. Diovan Reduction of Proteinuria) dokonano dalszej oceny skutecznoðci
walsartanu w zakresie zmniejszania UAE u 391 pacjentów z nadciñnieniem tòtniczym (ciónienie
tôtnicze =150/88 mmHg) z cukrzycõ typu 2, albuminuriö (÷rednia = 102 µg/min; 20-700 µg/min)
i zachowanø czynnoùciú nerek (ûrednie stüýenie kreatyniny w surowicy = 80 µmol/l). Przeprowadzono
randomizacjþ pacjentów do grup przyjmujÿcych 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 t tniczym 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 nadci nieniem t tniczym i cukrzyc typu 2.
Inne: podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA)
Dwa du e 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 towarzyszcymi,
udowodnionymi uszkodzeniami narzdów 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 chorobowoci oraz miertelnoci sercowo-naczyniowej, podczas gdy zaobserwowano
zwikszone ryzyko hiperkaliemii, ostrego uszkodzenia nerek i (lub) niedocinienia, w porównaniu
z monoterapi. Ze wzgldu na podobiestwa w zakresie właciwoci farmakodynamicznych tych
leków, przytoczone wyniki równie maj znaczenie w przypadku innych inhibitorów ACE oraz leków
z grupy ARB.
Dlatego te u pacjentów z nefropati! cukrzycow" nie nale#y 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 cukrzyc' typu 2
i przewlekł( chorob) nerek oraz/lub z chorob* układu sercowo-naczyniowego. Badanie zostało
przedwcze+nie przerwane z powodu zwi,kszonego ryzyka działa- niepo./danych. Zgony sercowonaczyniowe i udary mózgu wyst0powały cz12ciej w grupie otrzymuj3cej aliskiren w porównaniu
do grupy placebo. W grupie otrzymuj4cej aliskiren odnotowano równie5 cz6stsze wyst7powanie
zdarze8 niepo9:danych, w tym ci;<kich zdarze= niepo>?danych (hiperkaliemia, niedoci@nienie
i niewydolnoAB nerek) wzglCdem grupy placebo.
NadciDnienie tEtnicze (dzieci i młodzieF)

Działanie przeciwnadciGnieniowe walsartanu oceniano w czterech randomizowanych, podwójnie
zaHlepionych badaniach klinicznych z udziałem 561 pacjentów pediatrycznych w wieku od 6 do mniej
niI 18 lat oraz u 165 dzieci w wieku od 1 do 6 lat. Do najczJstszych chorób współistniejKcych
o potencjalnym wpływie na wystLpowanie nadciMnienia tNtniczego u uczestników badania naleOały
zaburzenia nerek i układu moczowego oraz otyłoPQ.
DoRwiadczenie kliniczne u dzieci w wieku od 6 lat
W badaniu klinicznym z udziałem 261 pacjentów pediatrycznych z nadciSnieniem tTtniczym, w wieku
od 6 do 16 lat, pacjenci o masie ciała <35 kg otrzymywali tabletki walsartanu w dawce 10, 40 lub
80 mg na dobU (dawki małe, Vrednie i duWe), a pacjenci o masie ciała X 35 kg otrzymywali tabletki
walsartanu w dawce 20, 80 lub 160 mg na dobY (dawki małe, Zrednie i du[e). Pod koniec
2-tygodniowego okresu leczenia walsartan spowodował zmniejszenie zarówno skurczowego, jak
i rozkurczowego ci\nienia t]tniczego w sposób zale^ny od dawki. Podsumowuj_c, trzy wielko`ci
dawek walsartanu (małe, arednie i dube) spowodowały istotne zmniejszenie skurczowego cicnienia
tetniczego wzglddem wartoeci wyjfciowych, odpowiednio o 8, 10 i 12 mmHg. Pacjentów ponownie
zrandomizowano do grupy kontynuujgcej leczenie th sami dawkj walsartanu lub do grupy placebo.
U pacjentów kontynuujkcych leczenie lrednimi lub dumymi dawkami walsartanu, najninsze wartooci
skurczowego cipnienia tqtniczego krwi były o 4 i 7 mmHg mniejsze od wartorci uzyskanych w grupie
placebo. U pacjentów leczonych małymi dawkami walsartanu najnissze skurczowe citnienie tutnicze
było podobne do obserwowanego w grupie placebo. Podsumowujvc, walsartan konsekwentnie
wywierał zalewne od dawki działanie przeciwnadcixnieniowe we wszystkich podgrupach
zróynicowanych demograficznie.
W drugim badaniu klinicznym z udziałem 300 pacjentów pediatrycznych z nadciznieniem t{tniczym,
w wieku od 6 do mniej ni| 18 lat, osoby spełniaj}ce kryteria wł~czenia 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 t tniczego 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 cinienie krwi 95-ego
percentyla odpowiedniego dla wieku, płci i wzrostu) otrzymywali walsartan przez 18 miesicy w celu
oceny bezpieczestwa i tolerancji. Sporód 150 pacjentów uczestniczcych w tym badaniu, 41
otrzymywało jednoczenie lek przeciwnadcinieniowy. Wielko dawek pocztkowych i dawek
podtrzymujcych ustalano według kategorii masy ciała. Pacjenci wacy 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 zwikszone odpowiednio do 80 mg, 160 mg i 320 mg. U połowy włczonych pacjentów
(50,0%, n=75) wyst powała PChN, przy czym u 29,3% (44) pacjentów wyst¡powała PChN w stadium
2 (GFR 60 – 89 ml/min/1,73m2 pc.) lub stadium 3 (GFR 30-59 ml/min/1.73m2 pc.). ¢rednie
zmniejszenie skurczowego ci£nienia krwi wyniosło 14,9 mmHg u wszystkich pacjentów (warto¤¥
pocz¦tkowa 133,5 mmHg), 18,4 mmHg u pacjentów z PChN (warto§¨ pocz©tkowa 131,9 mmHg)
i 11,5 mmHg u pacjentów bez PChN (wartoª« pocz¬tkowa 135,1 mmHg). Odsetek pacjentów, którzy
uzyskali ogóln kontrol® ci¯nienia krwi (zarówno skurczowe, jak i rozkurczowe ci°nienie krwi
<95-ego percentyla) był nieznacznie wi±kszy w grupie pacjentów z PChN (79,5%) w porównaniu
z grup² bez PChN (72,2%).
Do³wiadczenie kliniczne u dzieci w wieku poni´ej 6 lat
Przeprowadzono trzy badania kliniczne z udziałem 291 pacjentów w wieku od 1 roku do 5 lat. Do
badaµ nie wł¶czono dzieci w wieku poni·ej 1 roku.

W pierwszym badaniu z udziałem 90 pacjentów nie wykazano odpowiedzi na podan¸ dawk¹ leku, ale
w drugim z udziałem 75 pacjentów wyºsze dawki walsartanu prowadziły do wi»kszego obni¼enia
ci½nienia t¾tniczego.
Trzecie badanie było 6-tygodniowym, randomizowanym badaniem prowadzonym metod¿
podwójnie Àlepej próby w celu oceny odpowiedzi na dawkÁ walsartanu u 126 dzieci
z nadciÂnieniem tÃtniczym w wieku od 1 roku do 5 lat, z PChN lub bez PChN, które losowo
przydzielono do grupy otrzymujÄcej 0,25 mg/kg mc. lub 4 mg/kg mc. badanego leku. W punkcie
koÅcowym spadek Æredniego skurczowego ciÇnienia krwi/Èredniego rozkurczowego ciÉnienia
krwi podczas leczenia walsartanem w dawce 4,0 mg/kg mc. i 0,25 mg/kg mc. wynosił
odpowiednio 8,5/6,8 mmHg i 4,1/0,3 mmHg; (p=0,0157/p<0,0001). RównieÊ w podgrupie
z PChN zaobserwowano spadek Ëredniego skurczowego ciÌnienia krwi/Íredniego
rozkurczowego ciÎnienia krwi podczas leczenia walsartanem w dawce 4,0 mg/kg mc. i 0,25
mg/kg mc. (odpowiednio 9,2/6,5 mmHg i 1,2/+1,3 mmHg).
Europejska Agencja Leków uchyliła obowiÏzek przedstawienia wyników badaÐ z produktem
leczniczym Diovan we wszystkich podgrupach pacjentów pediatrycznych z niewydolnoÑciÒ serca oraz
z niewydolnoÓciÔ serca po ÕwieÖo przebytym zawale mi×Ønia sercowego. Patrz punkt 4.2, informacja
dotyczÙca stosowania leku u pacjentów pediatrycznych.
5.2

WłaÚciwoÛci farmakokinetyczne

Wchłanianie:
Po podaniu doustnym samego walsartanu maksymalne stÜÝenie walsartanu w osoczu wystÞpuje po
2 4 godzinach w przypadku tabletek oraz po 1-2 godzinach w przypadku roztworu. ßrednia
bezwzglàdna biodostápnoâã leku wynosi 23% i 39% odpowiednio po podaniu tabletek i
roztworu.Ekspozycja ustrojowa i maksymalne stäåenie walsartanu w osoczu sæ około 1,7- i 2,2krotnie wyçsze w przypadku roztworu w porównaniu do tabletek.
W przypadku podania walsartanu z pokarmem pole pod krzywè (AUC) dla walsartanu jest
zmniejszone o około 40%, a maksymalne stéêenie w osoczu (Cmax) o około 50%, chociaë od około
8. godziny po podaniu dawki stìíenia walsartanu w osoczu sî podobne w grupie przyjmujïcej lek
z posiłkiem i w grupie przyjmujðcej lek na czczo. Wraz ze zmniejszeniem AUC nie nastñpuje jednak
klinicznie znamienne osłabienie działania terapeutycznego, dlatego walsartan moòna podawaó
niezaleônie od posiłków.
Dystrybucja:
Objõtoö÷ dystrybucji walsartanu w stanie stacjonarnym po podaniu doøylnym wynosi około 17 litrów,
co wskazuje na brak rozległej dystrybucji walsartanu w tkankach. Walsartan w duùym stopniu wiúûe
siü z białkami osocza (94–97%), głównie z albuminami.
Biotransformacja:
Walsartan nie ulega biotransformacji w wiýkszym stopniu, poniewaþ jedynie około 20% dawki jest
wykrywane w postaci metabolitów. Hydroksymetabolit został wykryty w osoczu w małych
stÿeniach (poni ej 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 czynno ci nerek

Zgodnie z oczekiwaniami w stosunku do substancji, której klirens nerkowy wynosi tylko 30%
całkowitego klirensu osoczowego, nie zaobserwowano korelacji mi dzy czynno ci nerek
i ogólnoustrojow ekspozycj na walsartan. Nie ma zatem koniecznoci modyfikacji dawkowania leku
u pacjentów z zaburzeniami czynnoci nerek (klirens kreatyniny >10 ml/min). Obecnie brak jest
dowiadcze dotyczcych bezpiecznego stosowania leku u pacjentów z klirensem kreatyniny
<10 ml/min i pacjentów dializowanych, dlatego walsartan naley stosowa ostronie w tych grupach
pacjentów (patrz punkty 4.2 i 4.4).
Walsartan w duym stopniu wie si z białkami osocza, dlatego zastosowanie dializy w celu
usunicia walsartanu z krenia jest mało skuteczne.
Zaburzenia czynnoci wtroby
Około 70% wchłanianej dawki jest wydalane z ółci!, zasadniczo w niezmienionej postaci. Walsartan
nie ulega biotransformacji w istotnym stopniu. U pacjentów z niewydolno"ci# w$troby w stopniu
łagodnym do umiarkowanego zaobserwowano podwojenie ekspozycji (AUC) w porównaniu ze
zdrowymi osobami. Jednak%e nie zaobserwowano korelacji mi&dzy st'(eniem walsartanu w osoczu
krwi a stopniem zaburzenia czynno)ci w*troby. Nie przeprowadzono bada+ produktu leczniczego
Diovan w,ród pacjentów z ci-.kimi zaburzeniami czynno/ci w0troby (patrz punkty 4.2, 4.3 i 4.4).
Dzieci i młodzie1
W badaniu z udziałem 26 pacjentów pediatrycznych z nadci2nieniem t3tniczym (w wieku od 1 do
16 lat), otrzymuj4cych pojedyncz5 dawk6 zawiesiny walsartanu (7rednio 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 otrzymuj8cych produkt
leczniczy w tej samej postaci (patrz informacje na temat wchłaniania, które przedstawiono w punkcie
5.2).
Zaburzenia czynno9ci 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 >30 ml/min. Nale>y ?ci@le kontrolowaA czynnoBC nerek oraz stDEenie potasu w surowicy
podczas leczenia walsartanem (patrz punkty 4.2 i 5.2).
5.3

Przedkliniczne dane o bezpieczeFstwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badaG farmakologicznych dotyczHcych
bezpieczeIstwa stosowania, farmakologii, toksycznoJci po podaniu wielokrotnym, genotoksycznoKci
i potencjalnego działania rakotwórczego, nie ujawniajL wystMpowania szczególnego zagroNenia dla
człowieka.
U szczurów toksyczne dawki u matki (600 mg/kg mc./dobO) w trakcie ostatnich dni ciPQy i laktacji
prowadziły do mniejszego wskaRnika przeSywalnoTci, mniejszego przyrostu masy ciała i opóUnienia
rozwoju (oddzielnie małVowiny usznej i otwór w kanale słuchowym) u potomstwa (patrz punkt 4.6).
Dawki stosowane u szczurów (600 mg/kg mc./dobW) sX około 18-krotnie wiYksze od maksymalnej
zalecanej dawki u ludzi wyraZonej w mg/m2 pc. (w obliczeniach przyj[to doustn\ dawk] 320 mg/dob^
i pacjenta o masie ciała 60 kg).
W przedklinicznych badaniach bezpiecze_stwa du`e 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 zwiakszone stbcenie mocznika w osoczu,
rozrost kanalików nerkowych i bazofilid u samców). Dawki stosowane u szczurów (200 do 600 mg/kg
mc./dobe) sf około 6-krotnie i 18-krotnie wigksze od maksymalnej zalecanej dawki u ludzi wyrahonej
w mg/m2 pc. (w obliczeniach przyjito doustnj dawkk 320 mg/dobl i pacjenta o masie ciała 60 kg).
U małp szerokonosych po zastosowaniu podobnych dawek zmiany były zblimone, chon ciopsze,
szczególnie ze strony nerek, gdzie zmiany rozwinqły sir w nefropatis, obejmujtcu równiev
zwiwkszone stxyenie mocznika i kreatyniny.

W przypadku obu gatunków zaobserwowano równiez przerost komórek aparatu przykł{buszkowego.
Stwierdzono, |e wszystkie zmiany zostały spowodowane farmakologicznym działaniem walsartanu,
który powoduje długo utrzymuj}ce 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 ciy u ludzi,
a niekiedy moe wydłuy si do 44 tygodni od poczcia. W badaniu z walsartanem na młodych
osobnikach szczury otrzymywały dawki maksymalnie do 70 dnia po urodzeniu i nie mona wykluczy
wpływu leczenia walsartanem na dojrzewanie nerek (4-6 tygodni po urodzeniu). Czynnociowe
dojrzewanie nerek jest procesem zachodzcym w pierwszym roku ycia człowieka. Z tego wzgldu
nie mona wykluczy, e dane te maj znaczenie kliniczne dla dzieci w wieku <1 roku, podczas gdy
dane przedkliniczne nie budz¡ zastrze¢e£ co do bezpiecze¤stwa stosowania leku u dzieci starszych ni¥
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 (do dostosowania pH)
Kwas chlorowodorowy (do dostosowania pH)
Woda oczyszczona
6.2

Niezgodno¦ci farmaceutyczne

Nie dotyczy.
6.3

Okres wa§no¨ci

18 miesi©cy
6.4

Specjalne ªrodki ostro«no¬ci przy przechowywaniu

Nie przechowywa w temperaturze powy®ej 30°C.
Po otwarciu, butelk¯ mo°na przechowywa± przez okres do 3 miesi²cy w temperaturze poni³ej 30°C.
6.5

Rodzaj i zawarto´µ opakowania

Butelka o pojemno¶ci 180 ml ze szkła bursztynowego typu III, z biał· nakr¸tk¹ z polipropylenu,
chroniºc» przed dost¼pem dzieci, składaj½c¾ si¿ z polietylenowego krÀÁka uszczelniajÂcego i Ãółtego
pierÄcienia zabezpieczajÅcego przed otwarciem butelki. Ponadto, opakowanie zawiera jeden zestaw

do podawania produktu leczniczego składajÆcy siÇ z jednej polipropylenowej strzykawki dawkujÈcej
o pojemnoÉci 5 ml, jednego łÊcznika i jednego polipropylenowego pojemnika dozujËcego
o pojemnoÌci 30 ml.
WielkoÍÎ opakowania: 1 butelka zawierajÏca 160 ml roztworu doustnego.
6.6

Specjalne Ðrodki ostroÑnoÒci dotyczÓce usuwania

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu leczniczego lub jego odpady naleÔy usunÕÖ w sposób
zgodny z lokalnymi przepisami.
7.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ×CY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU

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

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17043
9.

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
I DATA PRZEDŁUØENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22 czerwca 2010
Data ostatniego przedłuÙenia pozwolenia: 11 lutego 2016
10.

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZÚÛCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11/2020

