ANEKS I
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Exforge 5 mg/80 mg tabletki powlekane
Exforge 5 mg/160 mg tabletki powlekane
Exforge 10 mg/160 mg tabletki powlekane
2.

SKŁAD JAKOCIOWY I ILO CIOWY

Exforge 5 mg/80 mg tabletki powlekane
Kada tabletka powlekana zawiera 5 mg amlodypiny (w postaci benzenosulfonianu amlodypiny) oraz
80 mg walsartanu.
Exforge 5 mg/160 mg tabletki powlekane
Kada tabletka powlekana zawiera 5 mg amlodypiny (w postaci benzenosulfonianu amlodypiny) oraz
160 mg walsartanu.
Exforge 10 mg/160 mg tabletki powlekane
Kada tabletka powlekana zawiera 10 mg amlodypiny (w postaci benzenosulfonianu amlodypiny)
oraz 160 mg walsartanu.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3.

POSTA FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana
Exforge 5 mg/80 mg tabletki powlekane
Ciemnoółta, okrgła tabletka powlekana o ci tych brzegach, z wytłoczonymi literami „NVR” po
jednej stronie oraz „NV” po drugiej stronie. Przybli ony rozmiar: rednica 8,20 mm.
Exforge 5 mg/160 mg tabletki powlekane
Ciemno ółta, owalna tabletka powlekana, z wytłoczonymi literami „NVR” po jednej stronie oraz
„ECE” po drugiej stronie. Przybli ony rozmiar: 14,2 mm (długo) x 5,7 mm (szeroko).
Exforge 10 mg/160 mg tabletki powlekane
Jasnoółta, owalna tabletka powlekana, z wytłoczonymi literami „NVR” po jednej stronie oraz „UIC”
po drugiej stronie. Przybliony rozmiar: 14,2 mm (długo) x 5,7 mm (szeroko).
4.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1

Wskazania do stosowania

Leczenie samoistnego nadcinienia ttniczego.
Exforge jest wskazany do stosowania u osób dorosłych, u których cinienie krwi nie jest odpowiednio
kontrolowane za pomoc monoterapii amlodypin lub walsartanem.

4.2

Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie
Zalecana dawka produktu Exforge to 1 tabletka na dob.
Produkt Exforge 5 mg/80 mg moe by podawany pacjentom, u których ci nienie krwi nie jest
odpowiednio kontrolowane za pomoc! amlodypiny 5 mg lub walsartanu 80 mg w monoterapii.
Produkt Exforge 5 mg/160 mg mo"e by# podawany pacjentom, u których ci$nienie krwi nie jest
odpowiednio kontrolowane za pomoc% amlodypiny 5 mg lub walsartanu 160 mg w monoterapii.
Produkt Exforge 10 mg/160 mg mo&e by' podawany pacjentom, u których ci(nienie krwi nie jest
odpowiednio kontrolowane za pomoc) amlodypiny10 mg lub walsartanu 160 mg w monoterapii lub za
pomoc* produktu Exforge 5 mg/160 mg.
Produkt Exforge mo+e by, przyjmowany z jedzeniem lub bez.
Przed zmian- na lek zło.ony o ustalonej dawce, zaleca si/ indywidualne dostosowanie dawki
składników (tj. amlodypiny oraz walsartanu). O ile to klinicznie wła0ciwe, mo1na rozwa2y3
bezpo4redni5 zmian6 z monoterapii na lek zło7ony o ustalonej dawce.
Dla wygody, pacjenci przyjmuj8cy walsartan i amlodypin9 w postaci oddzielnych tabletek/kapsułek
mog: otrzymywa; produkt Exforge zawieraj<cy te same dawki składników.
Zaburzenia czynno=ci nerek
Brak dost>pnych danych z bada? klinicznych dotycz@cych pacjentów z ciABkimi zaburzeniami
czynnoCci nerek. Nie ma koniecznoDci zmiany dawkowania u pacjentów z łagodnymi do
umiarkowanych zaburzeniami czynnoEci nerek. W umiarkowanych zaburzeniach czynnoFci nerek,
zaleca siG monitorowanie stHIeJ potasu i kreatyniny.
Zaburzenia czynnoKci wLtroby
Stosowanie produktu Exforge jest przeciwwskazane u pacjentów z ciMNkimi zaburzeniami czynnoOci
wPtroby (patrz punkt 4.3).
NaleQy zachowaR ostroSnoTU podczas stosowania produktu Exforge u pacjentów z zaburzeniami
czynnoVci wWtroby lub zaporowymi zaburzeniami dróg Xółciowych (patrz punkt 4.4). U pacjentów z
łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynnoYci wZtroby bez cholestazy, maksymalna zalecana
dawka walsartanu wynosi 80 mg. Nie ustalono schematu dawkowania u pacjentów z łagodnymi lub
umiarkowanymi zaburzeniami czynno[ci w\troby. U pacjentów z nadci]nieniem t^tniczym i
współtowarzysz_cymi zaburzeniami czynno`ci watroby (patrz punkt 4.1), u których rozwabana jest
zmiana leczenia na amlodypinc lub produkt leczniczy Exforge, naledy zastosowae najnifszg dosthpni
dawkj amlodypiny w monoterapii lub amlodypiny jako składnika leku złokonego.
Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku 65 lat i powylej)
Przy zwimkszaniu dawki u pacjentów w podeszłym wieku, naleny zachowao ostropnoqr. U pacjentów
nadcisnieniem tttniczym w podeszłym wieku (patrz punkt 4.1), u których rozwauana jest zmiana
leczenia na amlodypinv lub produkt leczniczy Exforge, nalewy zastosowax najniyszz dost{pn| dawk}
amlodypiny w monoterapii lub amlodypiny jako składnika leku zło~onego.
Dzieci i młodzie
Nie okrelono bezpieczestwa stosowania ani skutecznoci produktu leczniczego Exforge u dzieci w
wieku poniej 18 lat. Dane nie s dostepne.
Sposób podawania
Podanie doustne.

Zaleca si , aby produkt Exforge przyjmowa z pewn iloci wody.
4.3

Przeciwwskazania

•

•

Nadwraliwo na substancje czynne, pochodne dihydropirydyny lub na którkolwiek
substancj pomocnicz wymienion w punkcie 6.1.
Cikie zaburzenia czynnoci wtroby, marsko ółciowa wtroby lub cholestaza.
Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Exforge z produktami zawierajcymi aliskiren
jest przeciwskazane u pacjentów z cukrzyc lub zaburzeniem czynnoci nerek (współczynnik
filtracji kłbuszkowej, GFR <60 ml/min/1,73m2) (patrz punkty 4.5 i 5.1).
Drugi i trzeci trymestr ciy (patrz punkty 4.4 i 4.6).
Ci kie niedoci¡nienie.
Wstrz¢s (w tym wstrz£s kardiogenny).
Zw¤¥enie drogi odpływu z lewej komory (np. kardiomiopatia przerostowa ze zw¦§eniem
odpływu komory lewej, stenoza aortalna wysokiego stopnia).
Hemodynamicznie niestabilna niewydolno¨© serca po przebyciu ostrego zawału serca.

4.4

Specjalne ostrzeªenia i «rodki ostro¬noci dotycz®ce stosowania

•
•

•
•
•
•

Nie badano bezpiecze¯stwa i skuteczno°ci stosowania amlodypiny w przełomie nadci±nieniowym.
Ci²³a
Nie nale´y rozpoczynaµ leczenia antagonistami receptora angiotensyny II u pacjentek w ci¶·y. O ile
kontynuacja leczenia za pomoc¸ antagonisty receptora angiotensyny II nie jest niezb¹dna, u pacjentek
planujºcych ci»¼½ nale¾y zastosowa¿ inne leki przeciwnadciÀnieniowe, które majÁ ustalony profil
bezpieczeÂstwa stosowania w ciÃÄy. Po stwierdzeniu ciÅÆy leczenie antagonistami receptora
angiotensyny II naleÇy natychmiast przerwaÈ i w razie potrzeby rozpoczÉÊ inne leczenie (patrz
punkty 4.3 i 4.6).
Pacjenci z niedoborem sodu i (lub) odwodnieni
W badaniach kontrolowanych placebo, u 0,4% pacjentów z niepowikłanym nadciËnieniem leczonym
za pomocÌ produktu Exforge obserwowano znaczne niedociÍnienie. U pacjentów z uaktywnionym
układem renina-angiotensyna (np. pacjentów odwodnionych i (lub) z niedoborem soli, otrzymujÎcych
duÏe dawki leków moczopÐdnych), przyjmujÑcych leki blokujÒce receptory dla angiotensyny, moÓe
wystÔpiÕ niedociÖnienie objawowe. Zaleca si× wyrównanie tego stanu przed podaniem produktu
Exforge lub ØcisłÙ obserwacjÚ pacjenta na poczÛtku leczenia.
JeÜli wystÝpi niedociÞnienie zwißzane z leczeniem produktem Exforge, pacjenta naleày ułoáyâ w
pozycji leãäcej na plecach i, w razie potrzeby, podaå doæylnie roztwór soli fizjologicznej. Leczenie
moçna kontynuowaè po ustabilizowaniu ciénienia krwi.
Hiperkaliemia
Przy równoczesnym stosowaniu preparatów uzupełniajêcych potas, leków moczopëdnych
oszczìdzajícych potas, substytutów soli zawierajîcych potas, lub innych produktów leczniczych,
które mogï zwiðkszyñ stòóenie potasu (np. heparyny, itp.), naleôy zachowaõ ostroöno÷ø i czùsto
kontrolowaú stûüenie potasu.
Zwýþenie tÿtnicy nerkowej
Produkt Exforge naley stosowa ostro nie w leczeniu nadcinienia u pacjentów jednostronnym lub z
obustronnym zweniem ttnicy nerkowej lub zweniem t tnicy zaopatruj cej jedyn nerk , gdy u
takich pacjentów moe si zwikszy stenie mocznika we krwi i kreatyniny w surowicy.

Przeszczep nerki
Do chwili obecnej brak dowiadczenia zwizanego z bezpieczestwem stosowania produktu Exforge
u pacjentów po niedawno przeprowadzonym przeszczepie nerki.
Zaburzenia czynnoci wtroby
Walsartan jest głównie wydalany w postaci niezmienionej z ółci. U pacjentów z zaburzeniami
czynnoci wtroby okres półtrwania amlodypiny jest przedłuony a wartoci AUC s wi ksze. Nie
opracowano dotychczas zalece! dotycz"cych dawkowania amlodypiny. Nale#y zachowa$ szczególn%
ostro&no'( podaj)c Exforge pacjentom z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynno*ci
w+troby lub niedro,no-ci. dróg /ółciowych.
U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynno0ci w1troby bez cholestazy,
maksymalna zalecana dawka wynosi 80 mg walsartanu.
Zaburzenia czynno2ci nerek
Nie ma konieczno3ci dostosowania dawkowania produktu Exforge u pacjentów z łagodnymi do
umiarkowanych zaburzeniami czynno4ci nerek (GFR >30 ml/min/1,73 m2). W umiarkowanych
zaburzeniach czynno5ci nerek, zaleca si6 monitorowanie st78e9 potasu i kreatyniny.
Hiperaldosteronizm pierwotny
Pacjenci z pierwotnym hiperaldosteronizmem nie powinni by: leczeni antagonist; angiotensyny II,
walsartanem, poniewa< ich układ renina-angiotensyna jest zaburzony przez chorob= podstawow>.
Obrz?k naczynioruchowy
U pacjentów, u których stosowano walsartan, zgłaszano obrz@k naczynioruchowy, w tym obrzAk
krtani i głoBni powodujCcy niedroDnoEF dróg oddechowych i (lub) obrzGk twarzy, ust, gardła i (lub)
jHzyka. U niektórych spoIród tych pacjentów obrzJk naczynioruchowy wystKpował wczeLniej po
zastosowaniu innych produktów leczniczych, w tym inhibitorów ACE. U pacjentów, u których
wystMpi obrzNk naczynioruchowy, naleOy natychmiast przerwaP stosowanie produktu leczniczego
Exforge i nie naleQy go podawaR ponownie.
NiewydolnoST serca/stan po zawale miUVnia sercowego
W wyniku zahamowania układu renina-angiotensyna-aldosteron, moWna oczekiwaX zmian czynnoYci
nerek u osób podatnych. U pacjentów z ciZ[k\ niewydolno]ci^ serca, u których czynno_` nerek moae
zalebec od aktywnodci układu renina-angiotensyna-aldosteron, leczenie inhibitorami ACE i
antagonistami receptorów angiotensyny, było zwiezane z wystfpowaniem skgpomoczu i (lub)
posthpujicej azotemii oraz (rzadko) z ostrj niewydolnokcil nerek i (lub) mmiercin. Podobne wyniki
zgłaszano odnoonie walsartanu. Ocena pacjentów z niewydolnopciq serca lub po przebytym zawale
mirsnia sercowego powinna zawsze obejmowat ocenu czynnovci nerek.
W długoterminowym badaniu kontrolowanym placebo (PRAISE-2) z amlodypinw podawanx
pacjentom z niewydolnoyciz serca stopnia III i IV według klasyfikacji NYHA (New York Heart
Association Classification) o etiologii innej ni{ niedokrwienna, stosowanie amlodypiny było zwi|zane
z cz}stszymi doniesieniami o obrz~ku płuc, pomimo braku istotnych rónic w czstoci wystpowania
pogorszenia niewydolnoci serca w porównaniu z grup placebo.
U pacjentów z zastoinow niewydolnocia serca, leki z grupy antagonistów kanałów wapniowych, w
tym amlodypin, naley stosowa z zachowaniem ostronoci, poniewa mog one zwiksza ryzyko
wystpowania zdarze sercowo-naczyniowych oraz mierci.

Zwenie zastawki aorty i zastawki dwudzielnej
Podobnie jak w przypadku innych leków rozszerzajcych naczynia krwionone, wskazana jest
szczególna ostrono u pacjentów ze stenoz mitraln lub znaczc stenoz aortaln, która nie jest
wysokiego stopnia.
Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA)
Istniej dowody, i¡ jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny
(ARB) lub aliskirenu zwi¢ksza ryzyko niedoci£nienia, hiperkaliemii oraz zaburzenia czynno¤ci nerek
(w tym ostrej niewydolno¥ci nerek). W zwi¦zku 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).
Je¨li zastosowanie podwójnej blokady układu RAA jest absolutnie konieczne, powinno by©
prowadzone wyłªcznie pod nadzorem specjalisty, a parametry «yciowe pacjenta, takie jak: czynno¬
nerek, st®¯enie elektrolitów oraz ci°nienie krwi powinny by± ²ci³le monitorowane.
U pacjentów z nefropati´ cukrzycowµ nie nale¶y stosowa· jednocze¸nie inhibitorów ACE oraz leków
z grupy ARB.
Exforge nie był badany w ¹adnej innej populacji pacjentów poza pacjentami z nadciºnieniem.
4.5

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje cz»ste dla leku zło¼onego
Nie przeprowadzono bada½ dotycz¾cych interakcji produktu Exforge i innych produktów leczniczych.
Nale¿y wziÀÁ pod uwagÂ przy jednoczesnym stosowaniu
Inne leki przeciwnadciÃnieniowe
Powszechnie stosowane leki przeciwnadciÄnieniowe (np. alfa-adrenolityki, leki moczopÅdne) i inne
produkty lecznicze, które mogÆ powodowaÇ działania niepoÈÉdane polegajÊce na obniËeniu ciÌnienia
krwi (np. trójpierÍcieniowe leki przeciwdepresyjne, alfa-adrenolityki stosowane w leczeniu łagodnego
rozrostu gruczołu krokowego) mogÎ nasilaÏ działanie leku złoÐonego na obniÑenie ciÒnienia krwi.
Interakcje zwiÓzane z amlodypinÔ
Równoczesne stosowanie nie jest zalecane
Grejpfrut lub sok grejpfrutowy
Nie zaleca siÕ przyjmowania amlodypiny z grejpfrutem lub sokiem grejpfrutowym, gdyÖ u niektórych
pacjentów mo×e zwiØkszyÙ siÚ jej biodostÛpnoÜÝ, czego skutkiem moÞe byß nasilone działanie
obniàajáce ciânienie tãtnicze krwi.
Ostroänoåæ wymagana przy jednoczesnym stosowaniu
Inhibitory CYP3A4
Jednoczesne stosowanie amlodypiny z silnymi lub umiarkowanymi inhibitorami CYP3A4 (inhibitory
proteazy, azole przeciwgrzybicze, makrolidy takie jak erytromycyna, klarytromycyna, werapamil lub
diltiazem) moçe powodowaè znaczne zwiékszenie ekspozycji na amlodypinê. Znaczenie kliniczne
tych zmian w farmakokinetyce moëe byì bardziej widoczne u pacjentów w podeszłym wieku.
Konieczne moíe byî monitorowanie stanu klinicznego oraz dostosowanie dawki.
Induktory CYP3A4 (leki przeciwdrgawkowe [np. karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, fosfenytoina,
prymidon], ryfampicyna, ziele dziurawca zwyczajnego)
Stosowanie amlodypiny jednoczeïnie ze znanymi induktorami CYP3A4 moðe zmieniañ jej stòóenie
w osoczu. Dlatego teô, zarówno podczas stosowania amlodypiny razem z induktorami CYP3A4,
a szczególnie z silnymi induktorami CYP3A4 (np. ryfampicyna, ziele dziurawca), jak i po jego
zakoõczeniu, naleöy kontrolowa÷ ciønienie krwi i rozwaùyú koniecznoûü modyfikacji dawki.

Symwastatyna
Jednoczesne stosowanie wielokrotnych dawek amlodypiny 10 mg z symwastatyný 80 mg powodowało
zwiþkszenie ekspozycji na symwastatynÿ o 77%, w porównaniu z symwastatyn stosowan w
monoterapii. U pacjentów przyjmujcych amlodypin zaleca si zmniejszenie dawki symwastatyny do
20 mg na dob.
Dantrolen (wlew)
U zwierzt po podaniu werapamilu i doylnie dantrolenu obserwowano prowadzce do mierci
migotanie komór i zapa kr eniow powizan z hiperkaliemi. Ze wzgldu na ryzyko hiperkaliemii
zaleca si unikanie jednoczesnego podawania antagonistów kanału wapniowego takich jak
amlodypina, u pacjentów podatnych na hipertermi złoliw oraz podczas leczenia hipertermii
złoliwej.
Naley wzi pod uwag przy jednoczesnym stosowaniu
Inne
W badaniach klinicznych dotyczcych interakcji, amlodypina nie wpływała na właciwoci
farmakokinetyczne atorwastatyny, digoksyny, warfaryny lub cyklosporyny.
Interakcje zwizane z walsartanem
Nie zaleca si jednoczesnego stosowania
Lit
Odnotowano odwracalne zwi!kszenie st"#enia litu w surowicy i jego toksyczno$ci podczas
jednoczesnego podawania litu z inhibitorami konwertazy angiotensyny lub antagonistami receptora
angiotensyny II, w tym walsartanu. W zwi%zku z tym, podczas jednoczesnego stosowania leków
zaleca si& staranne monitorowanie st'(enia litu w surowicy. W przypadku przyjmowania tak)e leków
moczop*dnych, stosowanie produktu leczniczego Exforge mo+e prawdopodobnie zwi,kszy- ryzyko
wyst.pienia działania toksycznego litu.
Leki moczop/dne oszcz0dzaj1ce potas, preparaty uzupełniaj2ce potas, substytuty soli zawieraj3ce
potas i inne substancje, które mog4 zwi5ksza6 st78enie potasu
Je9eli w skojarzeniu z walsartanem przepisywany jest produkt leczniczy wpływaj:cy na st;<enie
potasu, zaleca si= monitorowanie st>?enia potasu w osoczu.
Ostro@noAB konieczna podczas jednoczesnego stosowania
Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym selektywne inhibitory COX-2, kwas
acetylosalicylowy (>3 g/dobC) i nieselektywne NLPZ
Podczas jednoczesnego stosowania antagonistów angiotensyny II i NLPZ, moDe nastEpiF osłabienie
działania przeciwnadciGnieniowego. Co wiHcej, równoczesne stosowanie antagonistów angiotensyny
II i NLPZ moIe prowadziJ do zwiKkszenia ryzyka pogorszenia czynnoLci nerek i zwiMkszenia stNOenia
potasu w surowicy. Dlatego zaleca siP monitorowanie czynnoQci nerek na poczRtku leczenia, jak
równieS odpowiednie nawodnienie pacjenta.
Inhibitory białek wychwytujTcych (ryfampicyna, cyklosporyna) lub białek wypierajUcych (rytonawir)
Wyniki badania metodV in vitro na komórkach wWtroby ludzkiej wskazujX, Ye walsartan jest
substratem wZtrobowego no[nika wychwytu OATP1B1 i w\trobowego no]nika wypływu MRP2.
Jednoczesne stosowanie inhibitorów no^nika wychwytu (ryfampicyny, cyklosporyny) lub no_nika
wypływu (rytonawir) mo`e zwiakszab wpływ walsartanu na organizm.
Podwójna blokada układu RAA lekami z grupy ARB, inhibitorami ACE lub aliskirenem
Dane badania klinicznego wykazały, ce podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron
(RAA) w wyniku jednoczesnego zastosowania inhibitorów ACE, leków z grupy ARB lub aliskirenu
jest zwidzana z wiekszf czgstohcii wystjpowania zdarzek niepolmdanych, takich jak: niedocinnienie,
hiperkaliemia oraz zaburzenia czynnooci nerek (w tym ostra niewydolnopq nerek) w porównaniu z
zastosowaniem leku z grupy antagonistów układu RAA w monoterapii (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.1).

Inne
W monoterapii walsartanem nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji z nastrpujscymi
substancjami: cymetydynt, warfarynu, furosemidem, digoksynv, atenololem, indometacynw,
hydrochlorotiazydem, amlodypinx, glibenklamidem.
4.6

Wpływ na płodnoyz, ci{|} i laktacj~

Cia
Amlodypina
Nie ustalono bezpieczestwa stosowania amlodypiny u kobiet w ciy. Badania na zwierztach
wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcj po zastosowaniu duych dawek (patrz punkt 5.3).
Stosowanie amlodypiny w ciy zaleca si tylko w przypadkach, gdy nie ma bezpieczniejszego leku
oraz gdy choroba jest zwizana z wikszym ryzykiem dla matki i płodu.
Walsartan
Nie zaleca si stosowania antagonistów receptora angiotensyny II (AIIRAs) w pierwszym trymestrze
ciy (patrz punkt 4.4). Stosowanie AIIRAs jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze
ciy (patrz punkty 4.3 i 4.4).
Dane epidemiologiczne dotyczce ryzyka działania teratogennego w przypadku naraenia na
inhibitory ACE w pierwszym trymestrze ciy nie s ostateczne; nie mona jednak wykluczy
niewielkiego zwikszenia ryzyka. Mimo e nie ma danych z kontrolowanych bada
epidemiologicznych dotyczcych ryzyka zwizanego z antagonistami receptora angiotensyny II, z t
grup leków mog wi za¡ si¢ podobne zagro£enia. O ile kontynuacja leczenia za pomoc¤ antagonisty
receptora angiotensyny II nie jest niezb¥dna, u pacjentek planuj¦cych ci§¨© naleªy zastosowa« inne
leki przeciwnadci¬nieniowe, które maj ustalony profil bezpiecze®stwa stosowania w ci¯°y. Po
stwierdzeniu ci±²y leczenie antagonistami receptora angiotensyny II nale³y natychmiast przerwa´ i w
razie potrzeby rozpoczµ¶ inne leczenie.
Wiadomo, ·e nara¸enie na działanie antagonistów receptora angiotensyny II w drugim i trzecim
trymestrze ci¹ºy powoduje działanie toksyczne dla płodu (pogorszenie czynno»ci nerek, małowodzie,
opó¼nienie kostnienia czaszki) i noworodka (niewydolno½¾ nerek, niedoci¿nienie tÀtnicze,
hiperkaliemia) (patrz punkt 5.3).
JeÁeli do naraÂenia na działanie antagonistów receptora angiotensyny II doszło od drugiego trymestru
ciÃÄy, zaleca siÅ badanie ultrasonograficzne nerek i czaszki.
Noworodki, których matki przyjmowały antagonistów receptora angiotensyny II, naleÆy ÇciÈle
obserwowaÉ za wzglÊdu na moËliwoÌÍ wystÎpienia niedociÏnienia tÐtniczego (patrz punkty 4.3 i 4.4).
Karmienie piersiÑ
Amlodypina przenika do mleka ludzkiego. Oszacowano, Òe odsetek dawki, jaki przyjmuje niemowlÓ
od karmiÔcej go piersiÕ matki, mieÖci si× w przedziale miØdzykwartelowym od 3% do 7%, przy czym
wartoÙÚ maksymalna wynosi 15%. Wpływ amlodypiny na organizm niemowlÛt jest nieznany. Brak
informacji dotyczÜcych stosowania produktu Exforge w trakcie karmienia piersiÝ, dlatego nie zaleca
siÞ jego stosowania w tym okresie. W trakcie karmienia piersiß, w szczególnoàci noworodków i dzieci
urodzonych przedwczeánie, zaleca siâ stosowanie innych preparatów posiadajãcych lepszy profil
bezpieczeästwa.
Płodnoåæ
Brak badaç klinicznych dotyczècych płodnoéci podczas stosowania produktu Exforge.

Walsartan
Walsartan nie wpływał niekorzystnie na sprawnoêë reprodukcyjnì samców i samic szczura po podaniu
doustnym dawek do 200 mg/kg mc./dobí. Dawka ta stanowi 6-krotnoîï maksymalnej dawki zalecanej
u ludzi, podanej w mg/m2 pc. (obliczenia zakładajð doustnñ dawkò 320 mg/dobó i pacjenta o masie
ciała 60 kg).
Amlodypina
U niektórych pacjentów leczonych antagonistami kanałów wapniowych obserwowano odwracalne
zmiany biochemiczne w główkach plemników. Dane kliniczne dotyczôce potencjalnego działania
amlodypiny na płodnoõö s÷ niewystarczajøce. W jednym badaniu z udziałem szczurów obserwowano
wystùpienie działaú niepoûüdanych zwiýzanych z płodnoþciÿ u samców (patrz punkt 5.3).
4.7

Wpływ na zdolno prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Pacjenci stosujcy produkt Exforge powinni wzi  pod uwag moliwo sporadycznego wyst pienia
zawrotów głowy i znu enia podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Amlodypina wywiera mały lub umiarkowany wpływ na zdolno prowadzenia pojazdów
mechanicznych i obsługiwania maszyn. Zdolno  reagowania moe ulec osłabieniu, jeli pacjent
przyjmujcy amlodypin odczuwa zawroty głowy, bóle głowy, zmczenie lub nudnoci.
4.8

Działania niepodane

Podsumowanie profilu bezpieczestwa
Bezpieczestwo stosowania produktu Exforge oceniano w piciu kontrolowanych badaniach
klinicznych z udziałem 5 175 pacjentów, z których 2 613 otrzymywało walsartan w skojarzeniu z
amlodypin. Nastpujce działania niepodane uznano za najcz ciej wyst!puj"ce lub najbardziej
istotne czy te# najci$%sze: zapalenie nosogardła, grypa, nadwra&liwo'(, ból głowy, omdlenia,
niedoci)nienie ortostatyczne, obrz*k, obrz+k z tworzeniem dołka przy ucisku, obrz,k twarzy, obrz-k
obwodowy, zm.czenie, nagłe zaczerwienienie twarzy, osłabienie, uderzenia gor/ca.
Tabelaryczne zestawienie działa0 niepo12danych
Działania niepo34dane uporz5dkowano według cz6sto7ci zgodnie z nast8puj9c: konwencj;: bardzo
cz<sto (=1/10); cz>sto (?1/100 do <1/10); niezbyt cz@sto (A1/1 000 do <1/100); rzadko (B1/10 000 do
<1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000); nieznana (czCstoDE nie moFe byG okreHlona na podstawie
dostIpnych danych).
Klasyfikacja
układów i
narzJdów
MedDRA
ZakaPenia i
zaraQenia
pasoRytnicze
Zaburzenia krwi i
układu chłonnego

Zaburzenia układu
immunologicznego

Działania niepoKLdane

Zapalenie czSTci
nosogardła
Grypa
Zmniejszenie stWXenia
hemoglobiny i wartoYci
hematokrytu
Leukopenia
Neutropenia
MałopłytkowoZ[,
wyst\puj]ca niekiedy z
plamic^
Nadwra_liwo`a

Exforge

CzMstoNO
Amlody-pina

Walsartan

CzUsto

--

--

CzVsto
--

---

-Nieznana

----

Bardzo rzadko
-Bardzo rzadko

-Nieznana
Nieznana

Rzadko

Bardzo rzadko

Nieznana

Zaburzenia
metabolizmu i
odbywiania

Zaburzenia
psychiczne

Zaburzenia układu
nerwowego

Zaburzenia oka
Zaburzenia ucha i
błdnika
Zaburzenia serca

Zaburzenia
naczyniowe

Zaburzenia układu
oddechowego, klatki
piersiowej i
ródpiersia

Brak łaknienia
Hiperkalcemia
Hiperglikemia
Hiperlipidemia
Hiperurykemia
Hipokaliemia
Hiponatremia
Depresja
Uczucie ljku
Bezsennokl/zaburzenia
snu
Zmiany nastroju
Dezorientacja
Zaburzona koordynacja
ruchów
Zawroty głowy
Zawroty głowy
zwirzane ze zmians
pozycji ciała
Zaburzenia smaku
Zespół pozapiramidowy
Ból głowy
Wzmoxone napiycie
Parestezje
Neuropatia obwodowa,
neuropatia
Senno|}
Omdlenia
Drenie
Niedoczulica
Zaburzenia widzenia
Pogorszenie widzenia
Szum uszny
Zawroty głowy
Kołatanie serca
Omdlenia
Tachykardia
Arytmie (w tym
bradykardia,
czstoskurcz komorowy
i migotanie
przedsionków)
Zawał minia
sercowego
Nagłe zaczerwienienie
twarzy
Niedocinienie
Niedocinienie
ortostatyczne
Zapalenie naczy
Kaszel
Duszno
Ból gardła i krtani
Zapalenie błony
luzowej nosa

Niezbyt czcsto
Niezbyt czdsto
-Niezbyt czesto
Niezbyt czfsto
Czgsto
Niezbyt czhsto
-Rzadko
--

--Bardzo rzadko
----Niezbyt czisto
-Niezbyt czmsto

---------

--Niezbyt czosto

Niezbyt cznsto
Rzadko
--

----

Niezbyt czpsto
Niezbyt cztsto

Czqsto
--

---

--Czvsto
-Niezbyt czzsto
--

Niezbyt czusto
Nieznana
Czwsto
Bardzo rzadko
Niezbyt cz{sto
Bardzo rzadko

-------

Niezbyt cz~sto
---Rzadko
Niezbyt cz sto
Rare
Niezbyt czsto
Niezbyt czsto
Rzadko
Niezbyt czsto
--

Czsto
Niezbyt czsto
Niezbyt czsto
Niezbyt czsto
Niezbyt czsto
Niezbyt czsto
Niezbyt czsto
-Czsto
--Bardzo rzadko

-------Niezbyt czsto
-----

--

Bardzo rzadko

--

--

Czsto

--

Rzadko
Niezbyt czsto

Niezbyt czsto
--

---

-Niezbyt czsto
-Niezbyt czsto
--

Bardzo rzadko
Bardzo rzadko
Niezbyt czsto
-Niezbyt czsto

Nieznana
Niezbyt czsto
----

--

Zaburzenia oł¡dka i
jelit

Zaburzenia wºtroby
i dróg »ółciowych

Zaburzenia skóry i
tkanki podskórnej

Uczucie dyskomfortu w
jamie brzusznej, ból w
nadbrzuszu
Zmiana rytmu
wypró¥nie¦
Zaparcie
Biegunka
Sucho«¬ błony luzowej
jamy ustnej
Zmniejszony apetyt
Nie±yt błony ²luzowej
³oł´dka
Przerost dziµseł
Nudno¶ci
Zapalenie trzustki
Wymioty
Nieprawidłowe wyniki
prób czynno¼ciowych
w½troby, ł¾cznie ze
zwi¿kszeniem stÀÁenia
bilirubiny we krwi
Zapalenie wÂtroby
Cholestaza
wewnÃtrzwÄtrobowa,
Åółtaczka
Łysienie
ObrzÇk
naczynioruchowy
PÈcherzowe zapalenie
skóry
RumieÉ
RumieË
wielopostaciowy
Wykwit
Nadmierne pocenie siÍ
Reakcje nadwraÏliwoÐci
na Ñwiatło
ÓwiÔd
Plamica
Wysypka
Odbarwienie skóry
Pokrzywka i inne formy
wysypki
ZłuszczajÚce zapalenie
skóry
Zespół StevensJohnsona
ObrzÛk Quinckego
Toksyczne martwicze
oddzielanie siÜ naskórka

Niezbyt cz¢sto

Cz£sto

Niezbyt cz¤sto

--

Niezbyt cz§sto

--

Niezbyt cz¨sto
Niezbyt cz©sto
Niezbyt cz®sto

-Niezbyt czªsto
Niezbyt cz¯sto

----

---

Niezbyt cz°sto
Bardzo rzadko

---

-Niezbyt cz·sto
----

Bardzo rzadko
Cz¸sto
Bardzo rzadko
Niezbyt cz¹sto
Bardzo
rzadko*

----Nieznana

---

Bardzo rzadko
Bardzo rzadko

---

---

Niezbyt czÆsto
Bardzo rzadko

-Nieznana

--

--

Nieznana

Niezbyt czÊsto
--

-Bardzo rzadko

---

Rzadko
Rzadko
--

Niezbyt czÌsto
Niezbyt czÎsto
Niezbyt czÒsto

----

Rzadko
-Niezbyt cz×sto
---

Niezbyt czÕsto
Niezbyt czÖsto
Niezbyt czØsto
Niezbyt czÙsto
Bardzo rzadko

Nieznana
-Nieznana
---

--

Bardzo rzadko

--

--

Bardzo rzadko

--

---

Bardzo rzadko
Nieznana

---

Zaburzenia
miÝÞniowoszkieletowe i tkanki
łßcznej

Zaburzenia nerek i
dróg moczowych

Zaburzenia układu
rozrodczego i piersi
Zaburzenia ogólne i
stany w miejscu
podania

Badania
diagnostyczne

*

Ból stawów
Ból pleców
Obrzäk stawów
Skurcz miæçni
Ból miéêniowy
Obrzìk kostek
Uczucie ciîïkoðci
Zwiñkszenie stòóenia
kreatyniny we krwi
Zaburzenia mikcji
Oddawanie moczu w
nocy
Czöstomocz
Wielomocz
Niewydolnoøù nerek i
zaburzenia czynnoúci
nerek
Impotencja
Zaburzenia erekcji
Ginekomastia
Osłabienie
Niepokój, złe
samopoczucie
Zmczenie
Obrzk twarzy
Nagłe zaczerwienienie
twarzy, napady
zaczerwienienia twarzy
Ból w klatce piersiowej
niezwizany z sercem
Obrz k
Obrz k obwodowy
Ból
Obrzk tworzcy dołek
przy ucisku
Zwikszenie stenia
potasu we krwi
Zwikszenie masy ciała
Zmniejszenie masy ciała

Niezbyt czàsto
Niezbyt czâsto
Niezbyt czåsto
Rzadko
--Rzadko
--

Niezbyt czásto
Niezbyt czãsto
-Niezbyt czèsto
Niezbyt czësto
Czísto
---

----Nieznana
--Nieznana

---

Niezbyt czôsto
Niezbyt czõsto

---

Rzadko
Rzadko
--

Niezbyt cz÷sto
---

--Nieznana

-Rzadko
-Czýsto
--

Niezbyt czûsto
-Niezbyt czüsto
Niezbyt czþsto
Niezbyt czÿsto

------

Cz sto
Czsto
Czsto

Czsto
---

Niezbyt czsto
---

--

Niezbyt czsto

--

Cz sto
Cz sto
-Czsto

Cz sto
-Niezbyt czsto
--

-----

--

--

Nieznana

---

Niezbyt czsto
Niezbyt czsto

---

W wikszoci przypadków odpowiadajce cholestazie

Dodatkowe informacje na temat leku złoonego
Obrzki obwodowe, znane działanie niepodane amlodypiny, obserwowano na ogół rzadziej u
pacjentów otrzymujcych lek zło ony zawieraj!cy amlodypin" i walsartan ni# u pacjentów
otrzymuj$cych sam% amlodypin&. W kontrolowanych badaniach klinicznych prowadzonych metod'
podwójnie (lepej próby, cz)sto*+ wyst,powania obrz-ków obwodowych była nast.puj/ca:
% pacjentów, u których
wyst0piły obrz1ki obwodowe

Amlodypina

0
2,5
5

Walsartan (mg)
0
3,0
8,0
3,1

40
5,5
2,3
4,8

80
2,4
5,4
2,3

160
1,6
2,4
2,1

320
0,9
3,9
2,4

(mg)

10

10,3

n.d

n.d

9,0

9,5

2rednia cz3sto45 wyst6powania obrz7ków obwodowych po równomiernym rozło8eniu na wszystkie
dawki wynosiła 5,1% dla leku zło9onego zawieraj:cego amlodypin; i walsartan.

Dodatkowe informacje o poszczególnych składnikach
Działania niepo<=dane, opisane wcze>niej dla ka?dego ze składników osobno (amlodypiny lub
walsartanu), mog@ byA równieB potencjalnymi działaniami niepoCDdanymi produktu Exforge, nawet,
jeEli nie wystFpowały one w badaniach klinicznych lub po wprowadzeniu produktu do obrotu.
Amlodypina
CzGsto
Niezbyt
czLsto

SennoHI, zawroty głowy, kołatanie serca, ból brzucha, nudnoJci, obrzKk kostek.
BezsennoMN, zmiany nastroju (w tym lOk), depresja, drPenie, zaburzenia smaku,
omdlenia, niedoczulica, zaburzenia widzenia (w tym podwójne widzenie), szumy
uszne, niedociQnienie, dusznoRS, nieTyt nosa, wymioty, niestrawnoUV, łysienie,
plamica, zmiana koloru skóry, wzmoWona potliwoXY, Zwi[d, wykwit skórny, bóle
mi\]ni, skurcze mi^_ni, ból, zaburzenia mikcji, zwi`kszona czastobc oddawania
moczu, impotencja, ginekomastia, ból w klatce piersiowej, złe samopoczucie,
zwidkszenie masy ciała, zmniejszenie masy ciała.
Rzadko
Dezorientacja.
Bardzo
Leukocytopenia, małopłytkowoef, reakcje alergiczne, hiperglikemia, wzmogone
rzadko
napihcie, neuropatia obwodowa, zawał serca, zaburzenia rytmu serca (w tym
bradykardia, czistoskurcz komorowy i migotanie przedsionków), zapalenie naczyj,
zapalenie trzustki, niekyt lołmdka, przerost dzinseł, zapalenie wotroby, półtaczka,
zwiqkszenie aktywnorci enzymów wstrobowych*, obrztk naczynioruchowy, rumieu
wielopostaciowy, pokrzywka, złuszczajvce zapalenie skóry, zespół StevensJohnsona, obrzwk Quinckego, nadwraxliwoyz na {wiatło.
Nieznana
Toksyczne martwicze oddzielanie si| naskórka
* w wi}kszo~ci przypadków odpowiadajce cholestazie

Wyjtkowo zgłaszano przypadki zespołu pozapiramidowego.
Walsartan
Nie znana

Zmniejszenie stenia hemoglobiny, zmniejszenie wartoci hematokrytu,
neutropenia, małopłytkowo , zwikszenie stenia potasu w surowicy krwi,
zwikszenie wartoci okrelajcych czynno wtroby w tym zwikszenie stenia
bilirubiny w surowicy krwi, niewydolno nerek i zaburzenia czynnoci nerek,
zwikszenie stenia kreatyniny w surowicy krwi, obrzk naczynioruchowy, ból
mini, zapalenie naczy, nadwraliwo, w tym choroba posurowicza.

Zgłaszanie podejrzewanych działa niepo¡¢danych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działa£
niepo¤¥danych. Umo¦liwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzy§ci do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby nale¨©ce do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszaª
wszelkie podejrzewane działania niepo«¬dane za porednictwem Departamentu Monitorowania
Niepo®¯danych Działa° Produktów Leczniczych Urz±du Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
PL-02 222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9

Przedawkowanie

Objawy
Brak do²wiadcze³ z przedawkowaniem produktu Exforge. Głównym objawem przedawkowania
walsartanu jest znaczne niedoci´nienie z zawrotami głowy. Przedawkowanie amlodypiny moµe
objawia¶ si· nadmiernym rozszerzeniem naczy¸ obwodowych i, ewentualnie, cz¹stoskurczem
odruchowym. Opisywano znaczne i potencjalnie przedłuºaj»ce si¼ niedoci½nienie układowe, mog¾ce
prowadzi¿ do wstrzÀsu, zakoÁczonego zejÂciem Ãmiertelnym.
Leczenie
JeÄli spoÅycie nastÆpiło niedawno, moÇna spowodowaÈ wymioty lub przeprowadziÉ płukanie ÊołËdka.
Podanie wÌgla aktywowanego zdrowym ochotnikom bezpoÍrednio lub 2 godziny po zaÎyciu
amlodypiny wykazało znaczne zmniejszenie absorpcji tej substancji. Klinicznie istotne niedociÏnienie
spowodowane przedawkowaniem produktu Exforge wymaga aktywnego leczenia wspomagajÐcego
układ krÑÒenia, w tym czÓstego monitorowania czynnoÔci serca i układu oddechowego, uniesienia
koÕczyn, i utrzymywania odpowiedniej objÖto×ci płynu w układzie krØÙenia, i oddawanego moczu. W
celu odbudowania napiÚcia naczyÛ krwionoÜnych i ciÝnienia krwi, moÞna zastosowaß lek zwàáajâcy
naczynia krwionoãne, pod warunkiem, äe nie ma dla niego przeciwwskazaå. Glukonian wapnia
podany doæylnie moçe byè korzystny dla odwrócenia skutków blokady kanału wapniowego.
Zarówno walsartan jak i amlodypina nie dajé siê usunëì poprzez hemodializí.
5.

WŁAîCIWOïCI FARMAKOLOGICZNE

5.1

Właðciwoñci farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki działajòce na układ renina-angiotensyna; antagonióci angiotensyny
II, leki złoôone; antagoniõci angiotensyny II i leki blokujöce kanały wapniowe, kod ATC: C09DB01
Produkt Exforge ł÷czy dwa składniki przeciwnadciønieniowe o dopełniajùcych siú mechanizmach
kontrolowania ciûnienia krwi u pacjentów z samoistnym nadciünieniem týtniczym: amlodypina naleþy
do grupy antagonistów kanału wapniowego, a walsartan do grupy leków bÿdcych antagonistami
angiotensyny II. Kombinacja tych substancji wykazuje dodatkowe działanie przeciwnadcinieniowe,
zmniejszaj c cinienie krwi w wikszym stopniu, ni kady ze składników osobno.
Amlodypina/Walsartan
Skojarzenie amlodypiny i walsartanu powoduje zalene od dawki addycyjne obnienie ci nienia
t tniczego w całym zakresie dawki terapeutycznej. Przeciwnadci nieniowe działanie pojedynczej
dawki leku zło onego utrzymuje si przez 24 godziny.
Badania kontrolowane placebo
Ponad 1 400 pacjentów z nadcinieniem otrzymywało produkt Exforge jeden raz na dob w dwóch
badaniach kontrolowanych placebo. Do badania włczono dorosłych pacjentów z łagodnym do
umiarkowanego niepowikłanym samoistnym nadcinieniem ttniczym (rednie cinienie rozkurczowe
w pozycji siedzcej ≥95 i <110 mmHg). Pacjenci wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego – z
niewydolnoci serca, cukrzyc typu I i le kontrolowan cukrzyc typu II oraz dodatnim wywiadem
w kierunku zawału serca lub udaru w cigu ostatniego roku – zostali wykluczeni z badania.
Badania kontrolowane substancj czynn, u pacjentów, którzy nie reagowali na monoterapi
W wieloo rodkowym, randomizowanym, podwójnie !lepym badaniu kontrolowanym substancj"
czynn#, prowadzonym w grupach równoległych wykazano normalizacj$ ci%nienia krwi (najni&sze
ci'nienie rozkurczowe w pozycji siedz(cej <90 mmHg pod koniec badania) u pacjentów

niedostatecznie kontrolowanych za pomoc) walsartanu w dawce 160 mg, u 75% pacjentów leczonych
lekiem zło*onym amlodypina/walsartan w dawce 10 mg/160 mg i 62% pacjentów leczonych
amlodypin+/walsartanem w dawce 5 mg/160 mg, w porównaniu do 53% pacjentów pozostaj,cych na
leczeniu walsartanem w dawce 160 mg. Dodanie 10 mg i 5 mg amlodypiny powodowało dodatkowe
obni-enie ci.nienia skurczowego i rozkurczowego odpowiednio o 6,0/4,8 mmHg oraz 3,9/2,9 mmHg,
w porównaniu z pacjentami pozostaj/cymi tylko na leczeniu walsartanem w dawce 160 mg.
W wieloo0rodkowym, randomizowanym, podwójnie 1lepym badaniu kontrolowanym substancja
czynn2, prowadzonym w grupach równoległych wykazano normalizacj3 ci4nienia krwi (najni5sze
ci6nienie rozkurczowe w pozycji siedz7cej <90 mmHg pod koniec badania) u pacjentów
niedostatecznie kontrolowanych za pomoc8 amlodypiny w dawce 10 mg, u 78% pacjentów leczonych
lekiem zło9onym amlodypina/walsartan w dawce 10 mg/160 mg, w porównaniu do 67% pacjentów
pozostaj:cych na leczeniu amlodypin; w dawce 10 mg. Dodanie walsartanu w dawce 160 mg
powodowało dodatkowe obni<enie ci=nienia skurczowego i rozkurczowego odpowiednio o
2,9/2,1 mmHg w porównaniu z pacjentami pozostaj>cymi tylko na leczeniu amlodypin? w dawce
10 mg.
Produkt Exforge badano równie@ w kontrolowanym substancjA czynnB badaniu z udziałem
130 pacjentów z nadciCnieniem, ze Drednim ciEnieniem rozkurczowym mierzonym w pozycji siedzFcej
G110 mmHg i <120 mmHg. W tym badaniu (wyjHciowe ciInienie krwi 171/113 mmHg), dawkowanie
produktu Exforge 5 mg/160 mg zwiJkszone do 10 mg/160 mg spowodowało obniKenie ciLnienia krwi
w pozycji siedzMcej o 36/29 mmHg w porównaniu z obniNeniem o 32/28 mmHg przy podawaniu
lizynoprylu/hydrochlorotiazydu w dawce 10 mg/12,5 mg zwiOkszonej do 20 mg/12,5 mg.
W dwóch długookresowych badaniach, działanie produktu Exforge utrzymywało siP przez ponad rok.
Nagłe odstawienie produktu Exforge nie wiQzało siR z szybkim wzrostem ciSnienia krwi.
Wiek, płeT, rasa lub wskaUnik masy ciała (V30 kg/m2, <30 kg/m2) nie majW wpływu na reakcjX na
leczenie produktem Exforge.
Produktu Exforge nie badano w Yadnej innej populacji pacjentów poza pacjentami z nadciZnieniem.
Walsartan badano u pacjentów po przebytym zawale serca i z niewydolno[ci\ serca. Amlodypin]
badano u pacjentów z przewlekł^ stabiln_ dusznic` bolesna, dusznicb naczynioskurczowc i
udokumentowand angiograficznie chorobe wiefcowg.
Amlodypina
Amlodypina - składnik produktu Exforge hamuje wejhcie jonów wapnia przez błony komórkowe do
komórek miijnia sercowego oraz miklni gładkich naczym krwiononnych. Mechanizm działania
przeciwnadcionieniowego amlodypiny opiera sip na bezpoqrednim działaniu rozkurczajrcym mistnie
gładkie naczyu krwionovnych, powodujwc zmniejszenie obwodowego oporu naczyniowego i cixnienia
krwi. Dane doywiadczalne sugerujz, {e amlodypina przył|cza si} zarówno w miejscach wi~zania
pochodnych dihydropirydyny, jak i pochodnych nie-dihydropirydynowych. Proces kurczenia minia
sercowego i mini gładkich naczy krwiononych zale y od przemieszczania si
zewntrzkomórkowych jonów wapnia do komórek mini poprzez specjalne kanały jonowe.
Po podaniu dawek terapeutycznych pacjentom z nadcinieniem, amlodypina powoduje rozszerzenie
naczy krwiononych, skutkujce zmniejszeniem cinienia krwi w pozycji lecej i stojcej.
Obnieniu cinienia krwi podczas przedłuonego podawania nie towarzyszy istotna zmiana czstoci
skurczów serca ani ste katecholamin w osoczu.
Stenia w osoczu koreluj z działaniem zarówno u młodych, jak i u pacjentów w podeszłym wieku.
U pacjentów z nadcinieniem i z prawidłow czynnoci nerek, dawki terapeutyczne amlodypiny
skutkowały zmniejszeniem nerkowego oporu naczyniowego i zwi¡kszeniem współczynnika
przes¢czania kł£buszkowego oraz efektywnego nerkowego przepływu osocza, bez zmiany frakcji
przes¤czania lub wyst¥powania białkomoczu.

Podobnie jak w przypadku innych leków blokuj¦cych kanały wapniowe, pomiary hemodynamiczne
czynno§ci serca w spoczynku i podczas ¨wicze© fizycznych (lub marszu) u pacjentów z prawidłowª
czynno«ci¬ komór, leczonych amlodypin na ogół wykazywały niewielkie zwi®kszenie wska¯nika
sercowego bez istotnego wpływu na dP/dt lub na ci°nienie ko±coworozkurczowe i pojemno²³
ko´coworozkurczowµ lewej komory. W badaniach hemodynamicznych, amlodypina podawana w
zakresie dawek terapeutycznych zdrowym zwierz¶tom i ludziom, nie wykazywała ujemnego działania
inotropowego, u ludzi nawet po podaniu w skojarzeniu z beta-adrenolitykami.
Amlodypina nie zmienia czynno·ci w¸zła zatokowo-przedsionkowego ani przewodzenia
przedsionkowo-komorowego u zdrowych zwierz¹t i ludzi. W badaniach klinicznych, w których
amlodypinº podawano w skojarzeniu z beta-adrenolitykami pacjentom z nadci»nieniem lub dusznic¼
bolesn½, nie obserwowano działa¾ niepo¿Àdanych w badaniach elektrokardiograficznych.
Stosowanie u pacjentów z nadciÁnieniem tÂtniczym
Podczas randomizowanego, podwójnie zaÃlepionego badania chorobowoÄci i ÅmiertelnoÆci
prowadzonego pod nazwÇ ALLHAT (Antihypertensive and Lipid-Lowering treatment to prevent Heart
Attack Trial) dokonano porównania nowszych terapii: amlodypiny w dawce 2,5-10 mg/dobÈ
(antagonisty kanałów wapniowych) lub lizynoprylu w dawce 10-40 mg/dobÉ (inhibitora ACE) jako
leczenia pierwszego rzutu z podawaniem diuretyku tiazydowego, chlortalidonu w dawce
12,5-25 mg/dobÊ pacjentom z nadciËnieniem w stopniu od łagodnego do umiarkowanego.
Do badania zrandomizowano łÌcznie 33 357 pacjentów z nadciÍnieniem w wieku 55 lat i starszych,
których nastÎpnie poddano obserwacji trwajÏcej Ðrednio 4,9 lat. U pacjentów wystÑpował co najmniej
jeden dodatkowy czynnik ryzyka choroby niedokrwiennej serca, w tym: przebyty zawał miÒÓnia
sercowego lub udar (>6 miesiÔcy przed włÕczeniem do badania) lub udokumentowane rozpoznanie
innej sercowo-naczyniowej choroby miaÖd×ycowej (łØcznie 51,5%), cukrzyca typu II (36,1%),
stÙÚenie cholesterolu HDL <35 mg/dl lub <0,906 mmol/l (11,6%), przerost lewej komory serca
rozpoznany w badaniu EKG lub w badaniu echokardiograficznym (20,9%), czynne palenie tytoniu
(21,9%).
PierwszorzÛdowy punkt koÜcowy był złoÝony z choroby niedokrwiennej serca zakoÞczonej zgonem
lub zawału serca niepowodujßcego zgonu pacjenta. Nie stwierdzono istotnej róànicy w odniesieniu do
pierwszorzádowego punktu koâcowego pomiãdzy leczeniem opartym na podawaniu amlodypiny a
terapiä z uåyciem chlortalidonu: wskaænik ryzyka (RR) 0,98 95% CI (0,90-1,07) p=0,65. Wçród
drugorzèdowych punktów koécowych czêstoëì wystípowania niewydolnoîci serca (element
złoïonego sercowo-naczyniowego punktu koðcowego) była istotnie wiñksza w grupie amlodypiny w
porównaniu z grupò chlortalidonu (10,2% w porównaniu z 7,7%, RR 1,38, 95% CI [1,25-1,52]
p<0,001). Nie obserwowano jednak istotnej róónicy w ômiertelnoõci z jakiejkolwiek przyczyny
pomiödzy leczeniem amlodypin÷ a terapiø chlortalidonem RR 0,96 95% CI [0,89-1,02] p=0,20.
Walsartan
Walsartan jest doustnym, silnym, swoistym antagonistù receptora angiotensyny II. Działa wybiórczo
na odpowiedzialny za znane działanie angiotensyny II podtyp receptora AT1. Zwiúkszone stûüenie
angiotensyny II w osoczu wynikajýce z zablokowania receptora AT1 za pomocþ walsartanu, moÿe
stymulowa niezablokowany receptor AT2, co, jak si wydaje, równoway efekty pobudzenia
receptora AT1. Walsartan nie wykazuje adnej czstkowej aktywnoci jako agonista dla receptora AT1
i ma znacznie (około 20 000-krotnie) wiksze powinowactwo do receptora AT1 ni do receptora AT2.
Walsartan nie hamuje konwertazy angiotensyny (ACE), znanej równie jako kininaza II, która
zamienia angiotensyn I w angiotensyn II i powoduje rozpad bradykininy. Z powodu braku działania
na ACE i wpływu na st enie bradykininy i substancji P, istnieje małe prawdopodobie stwo, by leki z
grupy antagonistów angiotensyny II były zwizane z wystpowaniem kaszlu. W badaniach
klinicznych, w których walsartan porównywano z inhibitorem ACE, wystpowanie suchego kaszlu
było istotnie (p <0,05) rzadsze u pacjentów leczonych walsartanem ni u osób leczonych inhibitorem
ACE (odpowiednio 2,6% do 7,9%). W badaniu klinicznym z udziałem pacjentów z suchym kaszlem w

wywiadzie podczas leczenia inhibitorem ACE, 19,5% badanych otrzymujcych walsartan i 19,0%
pacjentów otrzymujcych tiazydowy lek moczopdny cierpiało na kaszel, w porównaniu z 68,5%
pacjentów leczonych inhibitorem ACE (p <0,05). Walsartan nie łczy si z ani nie blokuje receptorów
innych hormonów ani kanałów jonowych, istotnych dla procesu regulacji układu krenia.
Podanie walsartanu pacjentom z nadcinieniem prowadziło do spadku cinienia krwi bez wpływu na
czsto ttna.
U wikszo ci pacjentów po podaniu pojedynczej dawki doustnej, pocz!tek działania
przeciwnadci"nieniowego wyst#puje w ci$gu 2 godzin, a maksymalny spadek ci%nienia krwi jest
osi&gany w ci'gu 4-6 godzin. Działanie przeciwnadci(nieniowe utrzymuje si) przez 24 godziny po
podaniu. Podczas wielokrotnego podawania, maksymalne obni*enie ci+nienia krwi przy jakiejkolwiek
dawce jest na ogół osi,gane w ci-gu 2-4 tygodni i utrzymuje si. podczas długotrwałego leczenia.
Nagłe odstawienie walsartanu nie jest zwi/zane z nawrotem nadci0nienia lub innymi niepo12danymi
skutkami klinicznymi.
Inne: podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA)
Dwa du3e 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 naczy4 mózgowych w wywiadzie lub cukrzyc5 typu 2 z towarzysz6cymi,
udowodnionymi uszkodzeniami narz7dów docelowych. Badanie VA NEPHRON-D było
przeprowadzone z udziałem pacjentów z cukrzyc8 typu 2 oraz z nefropati9 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) niedoci?nienia, w porównaniu
z monoterapi@. Ze wzglAdu na podobieBstwa w zakresie właCciwoDci farmakodynamicznych tych
leków, przytoczone wyniki równieE majF znaczenie w przypadku innych inhibitorów ACE oraz leków
z grupy ARB.
Dlatego teG u pacjentów z nefropatiH cukrzycowI nie naleJy jednoczeKnie stosowaL 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 korzyMci z dodania aliskirenu do
standardowego leczenia inhibitorem ACE lub leku z grupy ARB u pacjentów z cukrzycN typu 2
i przewlekłO chorobP nerek oraz/lub z chorobQ układu sercowo-naczyniowego. Badanie zostało
przedwczeRnie przerwane z powodu zwiSkszonego ryzyka działaT niepoUVdanych. Zgony sercowonaczyniowe i udary mózgu wystWpowały czXYciej w grupie otrzymujZcej aliskiren w odniesieniu
do grupy placebo. W grupie otrzymuj[cej aliskiren odnotowano równie\ cz]stsze wyst^powanie
zdarze_ niepo`adanych, w tym cibckich zdarzed niepoefdanych (hiperkaliemia, niedocignienie
i niewydolnohi nerek) wzgljdem grupy placebo.
5.2

Włakciwolci farmakokinetyczne

Liniowomn
Amlodypina i walsartan charakteryzujo sip farmakokinetykq liniowr.
Produkt złosony amlodypina/walsartan
Po doustnym podaniu produktu Exforge, maksymalne sttuenie walsartanu i amlodypiny w osoczu
osivgane jest odpowiednio po 3 i 6-8 godzinach. Szybkowx i zakres wchłaniania produktu Exforge

odpowiadajy biodostzpno{ci walsartanu i amlodypiny podanym w postaci oddzielnych tabletek.
Amlodypina
Wchłanianie: Po podaniu doustnym dawek terapeutycznych samej amlodypiny, maksymalne st|}enie
w osoczu osi~gane jest po 6-12 godzinach. Całkowita biodostpno wynosi od 64% do 80%.
Przyjmowanie pokarmu nie ma wpływu na biodostpno amlodypiny.
Dystrybucja: Obj to dystrybucji wynosi około 21 l/kg. Badania in vitro z amlodypin wykazały, e
około 97,5% leku znajdujcego si w krwiobiegu wie si z białkami osocza.
Metabolizm: Amlodypina jest w znacznym stopniu (około 90%) metabolizowana w wtrobie do
nieaktywnych metabolitów.
Eliminacja: Eliminacja amlodypiny z osocza przebiega dwufazowo, z okresem półtrwania fazy
eliminacji wynoszcym około 30 do 50 godzin. Stenia w osoczu w stanie stacjonarnym osigane s po
stałym podawaniu przez 7-8 dni. Dziesi procent wyjciowej amlodypiny i 60% jej metabolitów zostaje
wydalone z moczem.
Walsartan
Wchłanianie: Po podaniu doustnym samego walsartanu, maksymalne stenia w osoczu osigane s
po 2-4 godzinach. rednia bezwzgldna biodostpno wynosi 23%. Pokarm zmniejsza całkowity
wpływ walsartanu na organizm (mierzony jako pole pod krzyw¡, AUC) o około 40%, a maksymalne
st¢£enie w osoczu (Cmax) - o około 50%, chocia¤ od około 8 godzin po podaniu st¥¦enie walsartanu w
osoczu jest podobne w grupie pacjentów po posiłku i w grupie pacjentów na czczo. Zmniejszeniu
AUC nie towarzyszy jednak klinicznie istotne osłabienie działania terapeutycznego, i dlatego
walsartan mo§e by¨ podawany zarówno z pokarmem, jak i bez.
Dystrybucja: Obj©toª« dystrybucji walsartanu w stanie stacjonarnym po podaniu do¬ylnym wynosi
około 17 litrów, co wskazuje, e walsartan nie przedostaje si® w du¯ym stopniu do tkanek. Walsartan
w znacznym stopniu wi°±e si² z białkami osocza (94-97%), głównie z albuminami surowicy.
Metabolizm: Walsartan nie ulega znacznym przekształceniom, tylko około 20% dawki jest wydalane
w postaci metabolitów. W osoczu zidentyfikowano hydroksy metabolit w małych st³´eniach (mniej
niµ 10% AUC walsartanu). Metabolit ten jest nieaktywny farmakologicznie.
Eliminacja: Walsartan charakteryzuje si¶ wielowykładnicz· kinetyk¸ rozpadu (t½¹ <1 h i t½ß około
9 h). Wiºkszo»¼ walsartanu jest wydalana z kałem (około 83% dawki) i w moczu (około 13% dawki),
głównie w postaci niezmienionej. Po podaniu do½ylnym, klirens osoczowy walsartanu wynosi około
2 l/h, a klirens nerkowy - 0,62 l/h (około 30% klirensu całkowitego). Okres półtrwania walsartanu
wynosi 6 godzin.
Szczególne grupy pacjentów
Dzieci i młodzie¾ (poni¿ej 18 lat)
Brak danych farmakokinetycznych w populacji pediatrycznej.
Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku 65 lat i powyÀej)
Czas do uzyskania maksymalnego stÁÂenia amlodypiny w osoczu jest podobny u młodych pacjentów i
u pacjentów w podeszłym wieku. U pacjentów w podeszłym wieku, klirens amlodypiny ma tendencjÃ
do zmniejszania siÄ, powodujÅc zwiÆkszenie pola pod krzywÇ (AUC) i wydłuÈenie okresu półtrwania
w fazie eliminacji. Érednie ogólnoustrojowe AUC dla walsartanu jest wiÊksze o 70% u pacjentów w
podeszłym wieku niË u młodych pacjentów, dlatego teÌ w przypadku zwiÍkszania dawki zaleca siÎ
zachowanie ostroÏnoÐci.

Zaburzenia czynnoÑci nerek
Zaburzenia czynnoÒci nerek nie wpływajÓ w sposób istotny na farmakokinetykÔ amlodypiny. Zgodnie
z oczekiwaniami w przypadku produktu, którego klirens nerkowy wynosi tylko 30% całkowitego
klirensu osoczowego, nie zauwaÕono korelacji pomiÖdzy czynno×ciØ nerek a całkowitym wpływem
walsartanu na organizm.
Zaburzenia czynnoÙci wÚtroby
DostÛpne sÜ tylko ograniczone dane kliniczne dotyczÝce stosowania amlodypiny u pacjentów z
zaburzeniami czynnoÞci wßtroby. U pacjentów z zaburzeniami czynnoàci wátroby klirens amlodypiny
jest zmniejszony, co powoduje zwiâkszenie AUC o około 40-60%. U pacjentów z łagodnã do
umiarkowanej przewlekłä chorobå wætroby, całkowity wpływ walsartanu na organizm (mierzony
wartoçciè AUC) jest przeciétnie dwukrotnie wiêkszy nië u zdrowych ochotników (dobranych według
wieku, płci i masy ciała). Naleìy zachowaí ostroînoïð w przypadku pacjentów z chorobami wñtroby
(patrz punkt 4.2).
5.3

Przedkliniczne dane o bezpieczeòstwie

Amlodypina/Walsartan
Działania niepoóôdane obserwowane w badaniach na zwierzõtach, które mogö mie÷ znaczenie
kliniczne, sø nastùpujúce:
U samców szczura obserwowano histopatologiczne cechy stanu zapalnego warstwy gruczołowej
ûołüdka w wyniku naraýenia na około 1,9 (walsartan) i 2,6 (amlodypina)-krotnoþÿ dawki klinicznej
wynoszcej 160 mg walsartanu i 10 mg amlodypiny. Przy wyszych nara eniach, stwierdzono
owrzodzenie i naderk błony luzowej ołdka, zarówno u samic, jak i u samców. Podobne zmiany
obserwowano równie w grupie samego walsartanu (nara enie 8,5-11,0-krotne w stosunku do dawki
klinicznej walsartanu 160 mg).
Zwi kszenie cz sto ci wyst powania i cikoci bazofilii/szkliwienia i rozstrzeni kanalików
nerkowych, wystpowania wałeczków nerkowych, jak równie ródmiszowego zapalenia
limfocytarnego i przerostu błony luzowej ttniczek stwierdzano w wyniku naraenia na 8-13
(walsartan) i 7-8 (amlodypina)-krotno dawek klinicznych walsartanu 160 mg i 10 mg amlodypiny.
Podobne zmiany odnotowano w grupie samego walsartanu (naraenie na 8,5-11,0-krotno dawki
klinicznej walsartanu 160 mg).
W badaniu dotyczcym rozwoju zarodka i płodu u szczurów, zauwaono zwi kszon! cz"sto#$
wyst%powania rozszerzonych moczowodów, zaburze& rozwoju o'rodków kostnienia mostka i nie
skostniałych paliczków ko(czyn przednich w wyniku nara)enia na około 12 (walsartan) i 10
(amlodypina)-krotno*+ dawki klinicznej walsartanu 160 mg i 10 mg amlodypiny. Rozszerzone
moczowody obserwowano równie, w grupie samego walsartanu (nara-enie na 12-krotno./ dawki
klinicznej walsartanu 160 mg). W tym badaniu stwierdzono zaledwie słabe objawy toksyczno0ci u
matki (umiarkowane zmniejszenie masy ciała). Maksymalna dawka nie wywołuj1ca obserwowalnych
zaburze2 rozwojowych wynosiła 3- (walsartan) i 4- (amlodypina)-krotno34 dawki stosowanej
klinicznie (w oparciu o AUC).
Dla pojedynczych składników, nie stwierdzono dowodów na działanie mutagenne, klastogenne lub
rakotwórcze.
Amlodypina
Toksyczny wpływ na płodno56
Badania wpływu na rozród przeprowadzone u szczurów i myszy wykazały opó7nienie daty porodu,
wydłu8enie czasu trwania porodu i zmniejszon9 prze:ywalno;< potomstwa po zastosowaniu
amlodypiny w dawkach mniej wi=cej 50-kronie wi>kszych od maksymalnej zalecanej dawki dla ludzi,
w mg/kg masy ciała.

Zaburzenia płodno?ci
Nie stwierdzono wpływu amlodypiny podawanej w dawkach do 10 mg/kg/dob@ (w przeliczeniu na
mg/m2 powierzchni ciała, oAmiokrotnie* wiBkszej od maksymalnej zalecanej dawki dla ludzi
wynoszCcej 10 mg) na płodnoDE u szczurów (u samców przez 64 dni i samic przez 14 dni przed
parowaniem). W innym badaniu na szczurach, w którym samcom podawano bezylan amlodypiny w
dawce porównywalnej do stosowanej u ludzi, w mg/kg, przez 30 dni, stwierdzono zarówno
zmniejszenie stFGenia hormonu folikulotropowego i testosteronu w osoczu, jak i zmniejszenie gHstoIci
nasienia, liczby dojrzałych spermatyd i komórek Sertoliego.
RakotwórczoJK, mutageneza
U szczurów i myszy otrzymujLcych amlodypinM w karmie przez dwa lata, w iloNci tak dobranej, aby
zapewniO dawkP dobowQ 0,5, 1,25 i 2,5 mg/kg/dobR, nie stwierdzono oznak działania rakotwórczego.
NajwiSksza dawka (u myszy zbliTona, a u szczurów dwukrotnie wiUksza od maksymalnej zalecanej
dawki dla ludzi, wynoszVcej 10 mg, w mg/m2 powierzchni ciała*) była zbliWona do maksymalnej
tolerowanej dawki dla myszy, ale nie dla szczurów.
W badaniach mutagennoXci nie stwierdzono działaY zwiZzanych z podawanym lekiem na poziomie
genów ani chromosomów.
*W oparciu o mas[ ciała pacjenta wynosz\c] 50 kg.
Walsartan
Dane niekliniczne, wynikaj^ce z konwencjonalnych bada_ farmakologicznych dotycz`cych
bezpieczeastwa, badab toksycznocci po podaniu wielokrotnym, genotoksycznodci, rakotwórczoeci
oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa, nie ujawniajf wystgpowania szczególnego
zagrohenia dla człowieka.
U szczurów dawki toksyczne u matki (600 mg/kg mc./dobi) w trakcie ostatnich dni cijky i laktacji
prowadziły do mniejszego wskalnika przemywalnonci, mniejszego przyrostu masy ciała i opóonienia
rozwoju (oddzielnie małpowiny usznej i otwór w kanale słuchowym) u potomstwa (patrz punkt 4.6).
Takie dawki u szczurów (600 mg/kg mc./dobq) sr około 18-krotnie wisksze od maksymalnej zalecanej
dawki u ludzi, w mg/m2 pc. (w obliczeniach przyjtto doustnu dawkv 320 mg/dobw i pacjenta o masie
ciała 60 kg).
W przedklinicznych badaniach bezpieczexstwa duye dawki walsartanu (od 200 do 600 mg/kg mc.)
powodowały u szczurów obnizenie parametrów czerwonych krwinek (erytrocyty, hemoglobina,
hematokryt) i zmiany w hemodynamice nerek (nieznacznie zwi{kszone st|}enie azotu mocznika we
krwi, rozrost kanalików nerkowych i bazofili~ u samców). Takie dawki u szczurów (200 do
600 mg/kg mc./dob) s około 6-krotnie i 18-krotnie wiksze od maksymalnej zalecanej dawki u ludzi
wyraonej w mg/m2 pc. (w obliczeniach przyjto doustn dawk 320 mg/dob i pacjenta o masie ciała
60 kg).
U małp marmozet przy stosowaniu porównywalnych dawek zmiany były zblione, cho cisze,
szczególnie w nerkach, gdzie zmiany rozwinły si w nefropati, obejmujc równie zwikszone
stenie azotu mocznika i kreatyniny we krwi.
W obu gatunkach zaobserwowano równie przerost komórek aparatu przykłbuszkowego. Uznano, e
wszystkie zmiany zostały spowodowane farmakologicznym działaniem walsartanu, który wywołuje
długo utrzymujce si niedocinienie ttnicze, szczególnie u marmozet. W przypadku stosowania
walsartanu u ludzi w dawkach terapeutycznych wydaje si, e przerost komórek aparatu
przykłbuszkowego nie ma odniesienia.

6.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

Exforge 5 mg/80 mg tabletki powlekane
Rdze
Celuloza mikrokrystaliczna
Krospowidon (typ A)
Krzemionka koloidalna bezwodna
Magnezu stearynian
Otoczka
Hypromeloza, typu 2910 (3 mPa.s)
Tytanu dwutlenek (E171)
elaza tlenek ółty (E172)
Makrogol 4000
Talk
Exforge 5 mg/160 mg tabletki powlekane
Rdze¡
Celuloza mikrokrystaliczna
Krospowidon (typ A)
Krzemionka koloidalna bezwodna
Magnezu stearynian
Otoczka
Hypromeloza, typu 2910 (3 mPa.s)
Tytanu dwutlenek (E171)
¢elaza tlenek £ółty (E172)
Makrogol 4000
Talk
Exforge 10 mg/160 mg tabletki powlekane
Rdze¤
Celuloza mikrokrystaliczna
Krospowidon (typ A)
Krzemionka koloidalna bezwodna
Magnezu stearynian
Otoczka
Hypromeloza, typu 2910 (3 mPa.s)
Tytanu dwutlenek (E171)
¥elaza tlenek ¦ółty (E172)
§elaza tlenek czerwony (E172)
Makrogol 4000
Talk
6.2

Niezgodno¨ci farmaceutyczne

Nie dotyczy.
6.3
3 lata.

Okres wa©noªci

6.4

Specjalne «rodki ostro¬noci podczas przechowywania

Nie przechowywa® w temperaturze powy¯ej 30°C.
Przechowywa° w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgoci±.
6.5

Rodzaj i zawarto²³ opakowania

Blistry z PCV/PVDC. Jeden blister zawiera 7, 10 lub 14 tabletek powlekanych.
Wielko´µ opakowa¶: 7, 14, 28, 30, 56, 90, 98 lub 280 tabletek powlekanych oraz opakowania zbiorcze
zawieraj·ce 280 (4x70 lub 20x14) tabletek powlekanych.
PVC/PVDC blister perforowany podzielny na dawki pojedyncze. Jeden blister zawiera 7, 10 lub
14 tabletek powlekanych.
Wielko¸¹ opakowaº: 56, 98 lub 280 tabletek powlekanych.
Nie wszystkie wielko»ci opakowa¼ musz½ znajdowa¾ si¿ w obrocie.
6.6

Specjalne Àrodki ostroÁnoÂci dotyczÃce usuwania i przygotowywania produktu leczniczego
do stosowania

Bez specjalnych wymagaÄ.
7.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJÅCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Novartis Europharm Limited
Vista Building
Elm Park, Merrion Road
Dublin 4
Irlandia
8.

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

Exforge 5 mg/80 mg tabletki powlekane
EU/1/06/370/001
EU/1/06/370/002
EU/1/06/370/003
EU/1/06/370/004
EU/1/06/370/005
EU/1/06/370/006
EU/1/06/370/007
EU/1/06/370/008
EU/1/06/370/025
EU/1/06/370/026
EU/1/06/370/027
EU/1/06/370/034
EU/1/06/370/037

Exforge 5 mg/160 mg tabletki powlekane
EU/1/06/370/009
EU/1/06/370/010
EU/1/06/370/011
EU/1/06/370/012
EU/1/06/370/013
EU/1/06/370/014
EU/1/06/370/015
EU/1/06/370/016
EU/1/06/370/028
EU/1/06/370/029
EU/1/06/370/030
EU/1/06/370/035
EU/1/06/370/038
Exforge 10 mg/160 mg tabletki powlekane
EU/1/06/370/017
EU/1/06/370/018
EU/1/06/370/019
EU/1/06/370/020
EU/1/06/370/021
EU/1/06/370/022
EU/1/06/370/023
EU/1/06/370/024
EU/1/06/370/031
EU/1/06/370/032
EU/1/06/370/033
EU/1/06/370/036
EU/1/06/370/039
9.

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

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 17 stycznia 2007
Data ostatniego przedłuÈenia pozwolenia: 22 listopada 2011
10.

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZÉÊCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

07/2019
Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym sË dostÌpne na stronie internetowej Europejskiej
Agencji Leków http://www.ema.europa.eu

