ANEKS I
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Exforge HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg tabletki powlekane
Exforge HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg tabletki powlekane
Exforge HCT 5 mg/160 mg/25 mg tabletki powlekane
Exforge HCT 10 mg/160 mg/25 mg tabletki powlekane
Exforge HCT 10 mg/320 mg/25 mg tabletki powlekane
2.

SKŁAD JAKOCIOWY I ILO CIOWY

Exforge HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg tabletki powlekane
Kada tabletka powlekana zawiera 5 mg amlodypiny (w postaci amlodypiny bezylanu), 160 mg
walsartanu oraz 12,5 mg hydrochlorotiazydu.
Exforge HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg tabletki powlekane
Kada tabletka powlekana zawiera 10 mg amlodypiny (w postaci amlodypiny bezylanu), 160 mg
walsartanu oraz 12,5 mg hydrochlorotiazydu.
Exforge HCT 5 mg/160 mg/25 mg tabletki powlekane
Kada tabletka powlekana zawiera 5 mg amlodypiny (w postaci amlodypiny bezylanu), 160 mg
walsartanu oraz 25 mg hydrochlorotiazydu.
Exforge HCT 10 mg/160 mg/25 mg tabletki powlekane
Kada tabletka powlekana zawiera 10 mg amlodypiny (w postaci amlodypiny bezylanu), 160 mg
walsartanu oraz 25 mg hydrochlorotiazydu.
Exforge HCT 10 mg/320 mg/25 mg tabletki powlekane
Kada tabletka powlekana zawiera 10 mg amlodypiny (w postaci amlodypiny bezylanu ), 320 mg
walsartanu oraz 25 mg hydrochlorotiazydu.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3.

POSTA FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana (tabletka)
Exforge HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg tabletki powlekane
Białe, owalne, dwuwypukłe tabletki o ci tych brzegach, oznaczone “NVR” po jednej stronie i
“VCL” po drugiej stronie tabletki.
Exforge HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg tabletki powlekane
Jasno ółte, owalne, dwuwypukłe tabletki o ci tych brzegach, oznaczone “NVR” po jednej stronie i
“VDL” po drugiej stronie tabletki.
Exforge HCT 5 mg/160 mg/25 mg tabletki powlekane
ółte, owalne, dwuwypukłe tabletki o citych brzegach, oznaczone “NVR” po jednej stronie i “VEL”

po drugiej stronie tabletki.
Exforge HCT 10 mg/160 mg/25 mg tabletki powlekane

ółtobrzowe, owalne, dwuwypukłe tabletki o citych brzegach, oznaczone “NVR” po jednej stronie
i “VHL” po drugiej stronie tabletki.
Exforge HCT 10 mg/320 mg/25 mg tabletki powlekane

ółtobrzowe, owalne, dwuwypukłe tabletki o citych brzegach, oznaczone “NVR” po jednej stronie
i “VFL” po drugiej stronie tabletki.
4.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1

Wskazania do stosowania

Leczenie samoistnego nadcinienia ttniczego u dorosłych pacjentów, których cinienie krwi jest
odpowiednio kontrolowane podczas leczenia skojarzonego amlodypin, walsartanem i
hydrochlorotiazydem (HCT), jako leczenie zastpujce przyjmowanie tych substancji czynnych w
trzech oddzielnych preparatach lub w dwóch preparatach, z których jeden zawiera dwie substancje
czynne, a drugi pozostał substancj czynn .
4.2

Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie
Zalecana dawka produktu Exforge HCT to 1 tabletka na dob!, przyjmowana najlepiej rano.
Przed rozpocz"ciem leczenia produktem Exforge HCT, nale#y kontrolowa$ stan pacjentów za pomoc%
ustalonych dawek poszczególnych substancji czynnych, stosowanych jednocze&nie. Dawk' produktu
Exforge HCT nale(y okre)li* na podstawie dawek poszczególnych substancji czynnych
przyjmowanych przed zmian+ leczenia.
Maksymalna zalecana dawka produktu Exforge HCT wynosi 10 mg/320 mg/25 mg.
Szczególne populacje
Zaburzenia czynno,ci nerek
Ze wzgl-du na zawarto./ hydrochlorotiazydu, stosowanie preparatu Exforge HCT jest
przeciwwskazane u pacjentów, u których wyst0puje bezmocz (patrz punkt 4.3) oraz u pacjentów z
ci12kimi zaburzeniami czynno3ci nerek (szybko45 przes6czania kł7buszkowego (GFR)
<30 ml/min/1,73 m2) (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.2).
Nie ma konieczno8ci dostosowywania dawki pocz9tkowej u pacjentów z łagodnymi do
umiarkowanych zaburzeniami czynno:ci nerek (patrz punkty 4.4 i 5.2).
Zaburzenia czynno;ci w<troby
Ze wzgl=du na składnik produktu- walsartan, stosowanie preparatu Exforge HCT jest
przeciwwskazane u pacjentów z ci>?kimi zaburzeniami czynno@ci wAtroby (patrz punkt 4.3). U
pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynnoBci wCtroby przebiegajDcymi bez
cholestazy maksymalna zalecana dawka wynosi 80 mg walsartanu, dlatego nie naleEy stosowaF
produktu Exforge HCT w tej grupie pacjentów (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.2). Nie ustalono schematu
dawkowania amlodypiny u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynnoGci
wHtroby. U pacjentów z nadciInieniem tJtniczym i współtowarzyszKcymi zaburzeniami czynnoLci
wMtroby (patrz punkt 4.1), u których rozwaNana jest zmiana leczenia na produkt leczniczy Exforge
HCT, naleOy zastosowaP najniQszR dostSpnT dawkU amlodypiny jako składnika leku złoVonego.

NiewydolnoWX serca i choroba niedokrwienna serca
DoYwiadczenie dotyczZce stosowania produktu Exforge HCT, szczególnie w maksymalnej dawce, u
pacjentów z niewydolno[ci\ serca i chorob] niedokrwienn^ serca jest ograniczone. Nale_y zachowa`
ostroanobc u pacjentów z niewydolnodcie serca i chorobf, niedokrwienng serca szczególnie stosujhc
maksymalni dawkj produktu Exforge HCT wynoszkcl 10 mg/320 mg/25 mg.
Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku 65 lat i powymej)
U pacjentów w podeszłym wieku zalecana jest ostronnoop, w tym czqstsze monitorowanie cirnienia
tstniczego krwi, szczególnie podczas stosowania maksymalnej dawki produktu Exforge HCT
wynosztcej 10 mg/320 mg/25 mg ze wzgludu na ograniczonv ilowx danych odnoynie tej grupy
pacjentów. U pacjentów z nadciznieniem t{tniczym w podeszłym wieku (patrz punkt 4.1), u których
rozwa|ana jest zmiana leczenia na produkt leczniczy Exforge HCT, nale}y zastosowa~ najnisz
dostpn dawk amlodypiny jako składnika leku złoonego.
Dzieci i młodzie
Stosowanie produktu leczniczego Exforge HCT u dzieci i młodziey (pacjenci w wieku poniej
18 lat) nie jest właciwe w leczeniu samoistnego nadcinienia ttniczego.
Sposób podawania
Podanie doustne.
Produkt Exforge HCT mona przyjmowa niezalenie od posiłków.
Tabletki naley połyka w całoci, popijajc wod, o tej samej porze w cigu dnia, najlepiej rano.
4.3

Przeciwwskazania

−

Nadwraliwo na substancje czynne, inne pochodne sulfonamidów, pochodne
dihydropirydyny lub na którkolwiek substancj pomocnicz wymienion w punkcie 6.1.
Drugi i trzeci trymestr ciy (patrz punkty 4.4 i 4.6).
Zaburzenia czynnoci wtroby, marsko ¡ółciowa w¢troby lub cholestaza.
Ci£¤kie zaburzenia czynno¥ci nerek (GFR <30 ml/min/1,73 m2), bezmocz oraz pacjenci
dializowani.
Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Exforge HCT z produktami zawieraj¦cymi
aliskiren jest przeciwskazane u pacjentów z cukrzyc§ lub zaburzeniem czynno¨ci nerek
(współczynnik filtracji kł©buszkowej, GFR <60 ml/min/1,73m2) (patrz punkty 4.5 i 5.1).
Oporna na leczenie hipokaliemia, hiponatremia, hiperkalcemia i objawowa hiperurykemia.
Ciª«kie niedoci¬nienie.
Wstrzs (w tym wstrz®s kardiogenny).
Zw¯°enie drogi odpływu z lewej komory (np. kardiomiopatia przerostowa ze zw±²eniem
odpływu komory lewej, stenoza aortalna wysokiego stopnia).
Hemodynamicznie niestabilna niewydolno³´ serca po przebyciu ostrego zawału serca.

4.4

Specjalne ostrzeµenia i ¶rodki ostro·no¸ci dotycz¹ce stosowania

−
−
−
−
-

−
−
−
−

Nie badano bezpieczeºstwa i skuteczno»ci stosowania amlodypiny w przełomie nadci¼nieniowym.
Pacjenci z niedoborem sodu i (lub) odwodnieni
Znaczne niedoci½nienie, w tym niedoci¾nienie ortostatyczne obserwowano u 1,7% pacjentów
leczonych maksymaln¿ dawkÀ produktu Exforge HCT (10 mg/320 mg/25 mg) w porównaniu do 1,8%
pacjentów leczonych walsartanem i hydrochlorotiazydem (320 mg/25 mg), 0,4% pacjentów leczonych
amlodypinÁ i walsartanem (10 mg/320 mg), oraz 0,2% pacjentów leczonych hydrochlorotiazydem i
amlodypinÂ (25 mg/10 mg) w kontrolowanych badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z
umiarkowanym do ciÃÄkiego nadciÅnieniem bez powikłaÆ.

U pacjentów z niedoborem sodu i (lub) odwodnionych, takich jak otrzymujÇcy duÈe dawki leków
moczopÉdnych, po rozpoczÊciu leczenia produktem Exforge HCT moËe wystÌpiÍ objawowe
niedociÎnienie. Exforge HCT moÏna stosowaÐ jedynie po wyrównaniu wczeÑniej wystÒpujÓcego
niedoboru sodu i (lub) niedoboru płynów.
JeÔli wystÕpi znaczne niedociÖnienie zwi×zane z leczeniem produktem Exforge HCT, pacjenta naleØy
ułoÙyÚ w pozycji leÛÜcej na plecach i, w razie potrzeby, podaÝ doÞylnie 0,9% roztwór NaCl. Leczenie
moßna kontynuowaà po ustabilizowaniu ciánienia krwi.
Zmiany w stâãeniu elektrolitów w surowicy krwi
Amlodypina/walsartan/hydrochlorotiazyd
W kontrolowanym badaniu klinicznym z uäyciem produktu Exforge HCT, u wielu pacjentów
walsartan w dawce 320 mg i hydrochlorotiazyd w dawce 25 mg w przybliåeniu równowaæyły swoje
przeciwstawne działanie na stçèenie potasu w surowicy krwi. U pozostałych pacjentów, jedno lub
drugie działanie moée byê dominujëce. Okresowo naleìy oznaczaí stîïenie elektrolitów w surowicy
krwi w celu wykrycia potencjalnych zaburzeð równowagi elektrolitów.
Okresowe oznaczenia stñòenia elektrolitów w surowicy krwi naleóy przeprowadzaô w odpowiednich
odstõpach czasu w celu wykrycia potencjalnych zaburzeö równowagi elektrolitów, szczególnie u
pacjentów z innymi czynnikami ryzyka, takimi jak zaburzona czynno÷ø nerek, leczenie innymi
produktami leczniczymi lub zaburzenia równowagi elektrolitów w wywiadzie.
Walsartan
Produkt nie jest zalecany w przypadku jednoczesnego stosowania suplementów potasu, leków
moczopùdnych oszczúdzajûcych potas, substytutów soli zawierajücych potas lub innych leków, które
mogý powodowaþ zwiÿkszenie stenia potasu (heparyna itp.). Nale y zapewni odpowiednie
kontrolowanie stenia potasu.
Hydrochlorotiazyd
Leczenie produktem Exforge HCT mona rozpocz dopiero po wyrównaniu hipokaliemii i
jakiejkolwiek wyst puj cej równocze nie hipomagnezemii. Tiazydowe leki moczop dne mog
doprowadzi do wystpienia hipokaliemii lub nasili wczeniej wystpujc hipokaliemi. Tiazydowe
leki moczopdne naley stosowa ostronie u pacjentów z chorobami, którym towarzyszy zwikszona
utrata potasu, na przykład w przypadku nefropatii z utrat soli lub przednerkowym (kardiogennym)
upoledzeniem czynnoci nerek. Jeli podczas stosowania hydrochlorotiazydu rozwinie si
hipokaliemia, nale y przerwa! stosowanie produktu Exforge HCT do czasu uzyskania stabilnej
równowagi potasowej.
Tiazydowe leki moczop"dne mog# doprowadzi$ do wyst%pienia hiponatremii i zasadowicy
hipochloremicznej lub nasili& wcze'niej wyst(puj)c* hiponatremi+. Obserwowano hiponatremi,,
której towarzyszyły objawy neurologiczne (nudno-ci, post.puj/ca dezorientacja, apatia). Stosowanie
hydrochlorotiazydu mo0na rozpocz12 dopiero po wyrównaniu wyst3puj4cej wcze5niej hiponatremii.
Je6li podczas stosowania hydrochlorotiazydu rozwinie si7 ci89ka lub nagła hiponatremia, nale:y
przerwa; jego stosowanie do czasu normalizacji st<=enia sodu we krwi.
Wszystkich pacjentów otrzymuj>cych tiazydowe leki moczop?dne nale@y okresowo monitorowaA
celem wykrycia zaburzeB równowagi elektrolitowej, szczególnie potasu, sodu i magnezu.
Zaburzenia czynnoCci nerek
Tiazydowe leki moczopDdne mogE przyspieszaF wystGpienie azotemii u pacjentów z przewlekłH
chorobI nerek. W przypadku stosowania produktu Exforge HCT u pacjentów z zaburzeniami
czynnoJci nerek, zaleca siK okresowe monitorowanie stLMenia elektrolitów w surowicy krwi (w tym
potasu), kreatyniny i kwasu moczowego. Stosowanie produktu Exforge HCT jest przeciwwskazane u

pacjentów z ciNOkimi zaburzeniami czynnoPci nerek, anuriQ lub poddawanych dializie (patrz
punkt 4.3).
Nie ma koniecznoRci dostosowania dawkowania produktu Exforge HCT u pacjentów z łagodnymi do
umiarkowanych zaburzeniami czynnoSci nerek (GFR T30 ml/min/1,73 m2).
ZwUVenie tWtnicy nerkowej

Produkt Exforge HCT naleĪy stosowaü ostroĪnie w leczeniu nadciĞnienia u pacjentów z
jednostronnym lub obustronnym zwXYeniem tZtnicy nerkowej lub zw[\eniem t]tnicy jedynej czynnej
nerki, gdyĪ u takich pacjentów moĪe siĊ zwiĊkszyü stĊĪenie mocznika we krwi i kreatyniny w
surowicy.
Przeszczepienie nerki
Do chwili obecnej brak do^wiadczenia zwi_zanego z bezpiecze`stwem stosowania produktu Exforge
HCT u pacjentów po niedawno przeprowadzonym przeszczepieniu nerki.
Zaburzenia czynnoaci wbtroby
Walsartan jest głównie wydalany w postaci niezmienionej z cółcid. U pacjentów z zaburzeniami
czynnoeci wftroby okres półtrwania amlodypiny jest przedługony a wartohci AUC si wijksze. Nie
opracowano dotychczas zalecek dotyczlcych dawkowania amlodypiny. U pacjentów z łagodnym do
umiarkowanego zaburzeniem czynnomci wntroby bez cholestazy, maksymalna zalecana dawka
walsartanu wynosi 80 mg, dlatego teo produkt Exforge HCT nie jest odpowiedni dla tej grupy
pacjentów (patrz punkty 4.2, 4.3 i 5.2).
Obrzpk naczynioruchowy
U pacjentów, u których stosowano walsartan, zgłaszano obrzqk naczynioruchowy, w tym obrzrk
krtani i głosni powodujtcy niedrounovw dróg oddechowych i (lub) obrzxk twarzy, ust, gardła i (lub)
jyzyka. U niektórych spozród tych pacjentów obrz{k naczynioruchowy wyst|pował wcze}niej po
zastosowaniu innych produktów leczniczych, w tym inhibitorów ACE. U pacjentów, u których
wyst~pi obrzk naczynioruchowy, naley natychmiast przerwa stosowanie produktu leczniczego
Exforge HCT i nie naley go podawa ponownie.
Niewydolno serca i choroba niedokrwienna serca/ stan po zawale minia sercowego
W wyniku zahamowania układu renina-angiotensyna-aldosteron, mona oczekiwa zmian czynnoci
nerek u osób podatnych. U pacjentów z cik niewydolnoci serca, u których czynno nerek moe
zalee od aktywnoci układu renina-angiotensyna-aldosteron, leczenie inhibitorami ACE i
antagonistami receptora angiotensyny było zwizane z wystpowaniem skpomoczu i (lub)
postpujcej azotemii oraz (rzadko) z ostr niewydolnoci nerek i (lub) zgonem. Podobne wyniki
zgłaszano odnonie walsartanu. Ocena pacjentów z niewydolnoci serca lub po przebytym zawale
mi¡¢nia sercowego powinna zawsze obejmowa£ ocen¤ czynno¥ci nerek.
W długoterminowym badaniu kontrolowanym placebo (PRAISE-2) z amlodypin¦ podawan§
pacjentom z niewydolno¨ci© serca stopnia III i IV według klasyfikacji NYHA (New York Heart
Association Classification) o etiologii innej niª niedokrwienna, stosowanie amlodypiny było zwi«zane
z cz¬stszymi doniesieniami o obrzku płuc, pomimo braku istotnych ró®nic w cz¯sto°ci wyst±powania
pogorszenia niewydolno²ci serca w porównaniu z grup³ placebo.
U pacjentów z zastoinow´ niewydolnoµcia serca, leki z grupy antagonistów kanałów wapniowych, w
tym amlodypin¶, nale·y stosowa¸ z zachowaniem ostro¹noºci, poniewa» mog¼ one zwi½ksza¾ ryzyko
wyst¿powania zdarzeÀ sercowo-naczyniowych oraz Ámierci.

U pacjentów z niewydolnoÂciÃ serca i chorobÄ niedokrwiennÅ serca naleÆy zachowaÇ ostroÈnoÉÊ,
szczególnie w przypadku stosowania maksymalnej dawki produktu Exforge HCT,
10 mg/320 mg/25 mg, ze wzglËdu na ograniczonÌ iloÍÎ danych dotyczÏcych stosowania leku w tych
populacjach pacjentów.
ZwÐÑenie zastawki aorty i zastawki dwudzielnej
Podobnie jak w przypadku innych leków rozszerzajÒcych naczynia krwionoÓne, wskazana jest
szczególna ostroÔnoÕÖ u pacjentów ze stenoz× mitralnØ lub znaczÙcÚ stenozÛ aortalnÜ, która nie jest
wysokiego stopnia.
CiÝÞa
Nie naleßy rozpoczynaà leczenia antagonistami receptora angiotensyny II u pacjentek w ciáây. Z
wyjãtkiem koniecznoäci kontynuowania leczenia antagonistå receptora angiotensyny II, u pacjentek
planujæcych ciçèé naleêy zastosowaë inne leki przeciwnadciìnieniowe, które mají ustalony profil
bezpieczeîstwa stosowania w ciïðy. Po stwierdzeniu ciñòy leczenie antagonistami receptora
angiotensyny II naleóy natychmiast przerwaô i w razie potrzeby rozpoczõö inne leczenie (patrz
punkty 4.3 i 4.6).
Hiperaldosteronizm pierwotny
Pacjenci z pierwotnym hiperaldosteronizmem nie powinni by÷ leczeni antagonistø angiotensyny II,
walsartanem, poniewaù ich układ renina-angiotensyna nie jest aktywny. Dlatego teú nie zaleca siû
stosowania produktu Exforge HCT w tej populacji pacjentów.
Toczeü rumieniowaty układowy
Zgłaszano przypadki nasilenia lub uaktywnienia układowego tocznia rumieniowatego pod wpływem
tiazydowych leków moczopýdnych, w tym hydrochlorotiazydu.
Inne zaburzenia metaboliczne
Tiazydowe leki moczopþdne, w tym hydrochlorotiazyd, mogÿ zmienia tolerancj glukozy oraz
zwi ksza stenie cholesterolu, triglicerydów i kwasu moczowego w surowicy. Pacjenci z cukrzyc
mog wymaga dostosowania dawki insuliny lub doustnych leków przeciwcukrzycowych.
Ze wzgl du na zawarto hydrochlorotiazydu, stosowanie produktu Exforge HCT jest
przeciwwskazane w przypadku wyst powania objawowej hiperurykemii. Hydrochlorotiazyd mo e
zwiksza stenie kwasu moczowego w surowicy krwi ze wzgldu na zmniejszony klirens kwasu
moczowego, oraz powodowa lub nasila hiperurykemi, jak równie prowadzi do wystpienia dny
moczanowej u podatnych pacjentów.
Tiazydy zmniejszaj wydalanie wapnia z moczem oraz mog spowodowa okresowe i nieznaczne
zwikszenie stenia wapnia w surowicy krwi przy braku stwierdzonych zaburze w metabolizmie
wapnia. Produkt Exforge HCT jest przeciwwskazany do stosowania u pacjentów z hiperkalcemi i
mo!na go stosowa" jedynie po wyrównaniu wyst#puj$cej wcze%niej hiperkalcemii. Je&li podczas
stosowania produktu Exforge HCT wyst'pi hiperkalcemia, nale(y przerwa) leczenie. Podczas
stosowania tiazydów nale*y okresowo monitorowa+ st,-enie wapnia w surowicy krwi. Znaczna
hiperkalcemia mo.e by/ oznak0 ukrytej nadczynno1ci przytarczyc. Przed przyst2pieniem do bada3
sprawdzaj4cych czynno56 przytarczyc nale7y przerwa8 stosowanie tiazydów.
Nadwra9liwo:; na <wiatło
Po zastosowaniu tiazydowych leków moczop=dnych zgłaszano przypadki nadwra>liwo?ci na @wiatło

(patrz punkt 4.8). JeAli podczas leczenia produktem Exforge HCT wystBpi reakcja nadwraCliwoDci na
Ewiatło, zaleca siF przerwanie leczenia. JeGli konieczne jest wznowienie terapii lekiem moczopHdnym,
zaleca siI ochronJ naraKonej powierzchni ciała przed działaniem promieni słonecznych lub przed
sztucznym promieniowaniem UVA.
Jaskra ostra zamykajLcego siM kNta
Hydrochlorotiazyd, bOdPcy sulfonamidem, kojarzono z reakcjQ idiosynkratycznR powodujScT ostrU
przemijajVcW miopiX oraz jaskrY ostrZ zamykaj[cego si\ k]ta. Do objawów nale^_: nagłe zmniejszenie
ostro`ci widzenia lub ból oka. Objawy te wystapujb zazwyczaj w cicgu godzin do tygodnia po
rozpoczdciu leczenia. Nieleczona jaskra ostra zamykajecego sif kgta mohe prowadzii do trwałej
utraty wzroku.
Głównym sposobem leczenia jest przerwanie stosowania hydrochlorotiazydu tak szybko jak to tylko
jest mojliwe. Jekli cilnienie wewnmtrzgałkowe pozostaje niewyrównane naleny rozwaoyp szybkie
leczenie lub interwencjq chirurgicznr. Do czynników ryzyka sprzyjajscych wysttpieniu jaskry ostrej
zamykajucego siv kwta moxe naleyez alergia na sulfonamidy lub penicylin{ w wywiadzie.
Ogólne
Nale|y zachowa} ostro~no u pacjentów, którzy ju wczeniej dowiadczyli reakcji nadwraliwo ci
na innych antagonistów receptora angiotensyny II. Wystpienie reakcji nadwraliwoci na
hydrochlorotiazyd jest bardziej prawdopodobne u pacjentów z alergi i astm.
Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku 65 lat i powyej)
U pacjentów w podeszłym wieku zalecana jest ostrono, w tym czstsze monitorowanie cinienia
ttniczego krwi, szczególnie podczas stosowania maksymalnej dawki produktu Exforge HCT
wynoszcej 10 mg/320 mg/25 mg ze wzgldu na ograniczon ilo danych odnonie tej grupy
pacjentów.
Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA)
Istniej dowody, i jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny
(ARB) lub aliskirenu zwiksza ryzyko niedocinienia, hiperkaliemii oraz zaburzenia czynnoci nerek
(w tym ostrej niewydolnoci nerek). W zwizku z tym nie zaleca si podwójnego blokowania układu
RAA poprzez jednoczesne zastosowanie inhibitorów ACE, leków z grupy ARB lub aliskirenu (patrz
punkty 4.5 i 5.1).
Je li zastosowanie podwójnej blokady układu RAA jest absolutnie konieczne, powinno by¡
prowadzone wył¢cznie pod nadzorem specjalisty, a parametry £yciowe pacjenta, takie jak: czynno¤¥
nerek, st¦§enie elektrolitów oraz ci¨nienie krwi powinny by© ªci«le monitorowane. U pacjentów z
nefropati¬ cukrzycow nie nale®y stosowa¯ jednocze°nie inhibitorów ACE oraz leków z grupy ARB.
Nieczerniakowe nowotwory zło±liwe skóry
W dwóch badaniach epidemiologicznych z wykorzystaniem danych z du²skiego krajowy rejestru
nowotworów zło³liwych stwierdzono zwi´kszenie ryzyka nieczerniakowych nowotworów złoµliwych
skóry (NMSC, ang. Non-melanoma skin cancer) [raka podstawnokomórkowego (BCC, ang. Basal cell
carcinoma) i raka kolczystokomórkowego (SCC, ang. Squamous cell carcinoma)] w warunkach
zwi¶kszaj·cego si¸ ł¹cznego naraºenia organizu na hydrochlorotiazyd. W mechani»mie rozwoju
NMCS mog¼ odgrywa½ rol¾ wła¿ciwoÀci fotouczulajÁce hydrochlorotiazydu.
Pacjentów przyjmujÂcych hydrochlorotiazyd naleÃy poinformowaÄ o ryzku NMSC i zaleciÅ regularne
sprawdzanie, czy na skórze nie pojawiły siÆ nowe zmiany, i szybki kontakt z lekarzem w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek podejrzanych zmian skórnych. Pacjentom naleÇy zaleciÈ podejmowanie

moÉliwych działaÊ zapobiegawczych w celu minimalizacji ryzya rozwoju nowotworów złoËliwych
skóry, jak ograniczanie naraÌania siÍ na działanie Îwiatła słonecznego i promieniowania UV, a jeÏli to
niemoÐliwe - odpowiedniÑ ochronÒ. NiepokojÓce zmiany skórne naleÔy niezwłocznie badaÕ
z moÖliwo×ciØ wykonania biopsji z ocenÙ histologicznÚ. U osób, u których w przeszłoÛci wystÜpowały
NMSC, moÝe byÞ konieczne ponowne rozwaßenie stosowania hydrochlorotiazydu (patrz równieà
punkt 4.8).
4.5

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono oficjalnych badaá dotyczâcych interakcji z innymi produktami leczniczymi dla
produktu Exforge HCT. Z tego wzglãdu, w punkcie tym przedstawiono jedynie informacje dotyczäce
interakcji z innymi produktami leczniczymi, które znane så dla kaædej z substancji czynnych z osobna.
Istotne jest jednak, aby wziçè pod uwagé, êe produkt Exforge HCT moëe nasilaì
przeciwnadciínieniowe działanie innych leków obniîajïcych ciðnienie tñtnicze krwi.
Nie zaleca siò jednoczesnego stosowania
Poszczególny
składnik
produktu
Exforge
HCT
Walsartan i
hydrochlorotiazyd

Znane interakcje z Wynik interakcji z innymi produktami leczniczymi
nastópujôcymi
õrodkami

Walsartan

Leki moczopdne
oszczdzajce
potas, suplementy
potasu, substytuty
soli zawierajce
potas i inne
substancje, które
mog zwi ksza
st enie potasu
Grejpfrut lub sok
grejpfrutowy

Amlodypina

Lit

Odnotowano odwracalne zwiökszenie st÷øenia litu w
surowicy i jego toksycznoùci podczas jednoczesnego
podawania litu z inhibitorami ACE, antagonistami
receptora angiotensyny II, w tym walsartanu, oraz
tiazydami. Poniewaú tiazydowe leki moczopûdne
zmniejszajü klirens nerkowy litu, stosowanie produktu
leczniczego Exforge HCT moýe prawdopodobnie
zwiþkszyÿ ryzyko wystpienia działania toksycznego litu.
W zwi zku z tym, podczas jednoczesnego stosowania
leków zaleca si staranne monitorowanie stenia litu w
surowicy.
Jeeli konieczne jest zastosowanie produktu leczniczego
wpływajcego na stenie potasu w skojarzeniu z
walsartanem, zaleca si monitorowanie stenia potasu w
osoczu.

Nie zaleca si przyjmowania amlodypiny z grejpfrutem lub
sokiem grejpfrutowym, gdy u niektórych pacjentów moe
zwikszy si biodostpno, czego skutkiem moe by
nasilone działanie obni aj!ce ci"nienie t#tnicze krwi.

Ostro$no%& konieczna podczas jednoczesnego stosowania
Poszczególny
składnik
produktu
Exforge HCT
Amlodypina

Znane interakcje z
nast'puj(cymi
)rodkami

Wynik interakcji z innymi produktami leczniczymi

Inhibitory CYP3A4
(np. ketokonazol,
itrakonazol, rytonawir)

Jednoczesne stosowanie amlodypiny z silnymi lub
umiarkowanymi inhibitorami CYP3A4 (inhibitory
proteazy, azole przeciwgrzybicze, makrolidy takie jak
erytromycyna, klarytromycyna, werapamil lub
diltiazem) mo*e powodowa+ znaczne zwi,kszenie
ekspozycji na amlodypin-. Znaczenie kliniczne tych
zmian w farmakokinetyce mo.e by/ bardziej widoczne
u pacjentów w podeszłym wieku. Konieczne mo0e by1
monitorowanie stanu klinicznego oraz dostosowanie
dawki.
Stosowanie amlodypiny jednocze2nie ze znanymi
induktorami CYP3A4 mo3e zmienia4 jej st56enie
w osoczu. Dlatego te7, zarówno podczas stosowania
amlodypiny razem z induktorami CYP3A4,
a szczególnie z silnymi induktorami CYP3A4
(np. ryfampicyna, ziele dziurawca), jak i po jego
zako8czeniu, nale9y kontrolowa: ci;nienie krwi
i rozwa<y= konieczno>? modyfikacji dawki.

Induktory CYP3A4 (leki
przeciwdrgawkowe [np.
karbamazepina,
fenobarbital, fenytoina,
fosfenytoina, prymidon],
ryfampicyna, Hypericum
perforatum [ziele
dziurawca
zwyczajnego])
Symwastatyna

Dantrolen (wlew)

Walsartan i
hydrochlorotiazyd

Niesteroidowe leki
przeciwzapalne (NLPZ),
w tym selektywne
inhibitory
cyklooksygenazy-2
(inhibitory COX-2),
kwas acetylosalicylowy
(>3 g/dob[) i
nieselektywne NLPZ

Jednoczesne stosowanie wielokrotnych dawek
amlodypiny 10 mg z symwastatyn@ 80 mg powodowało
zwiAkszenie ekspozycji na symwastatynB o 77%, w
porównaniu z symwastatynC stosowanD w monoterapii.
U pacjentów przyjmujEcych amlodypinF zaleca siG
zmniejszenie dawki symwastatyny do 20 mg na dobH.
U zwierzIt po podaniu werapamilu i doJylnie
dantrolenu obserwowano prowadzKce do Lmierci
migotanie komór i zapaMN krOPeniowQ powiRzanS z
hiperkaliemiT. Ze wzglUdu na ryzyko hiperkaliemii
zaleca siV unikanie jednoczesnego podawania
antagonistów kanału wapniowego takich jak
amlodypina, u pacjentów podatnych na hipertermiW
złoXliwY oraz podczas leczenia hipertermii złoZliwej.
Niesteroidowe leki przeciwzapalne mog\ osłabia]
działanie przeciwnadci^nieniowe zarówno
antagonistów angiotensyny II, jak i hydrochlorotiazydu,
je_li s` przyjmowane jednoczeanie. Ponadto,
jednoczesne stosowanie produktu Exforge HCT i
NLPZ mobe prowadzic do pogorszenia czynnodci nerek
i zwiekszenia stfgenia potasu w surowicy. Dlatego
zaleca sih monitorowanie czynnoici nerek na poczjtku
leczenia, jak równiek odpowiednie nawodnienie
pacjenta.

Walsartan

Inhibitory białek
wychwytujlcych
(ryfampicyna,
cyklosporyna) lub białek
wypierajmcych
(rytonawir)

Hydrochlorotiazyd

Alkohol, barbiturany i
leki narkotyczne

Amantadyna
Leki
przeciwcholinergiczne i
inne produkty lecznicze,
które mog wpływa na
motoryk przewodu
pokarmowego

ªrodki o działaniu

przeciwcukrzycowym
(np. insulina i doustne
leki
przeciwcukrzycowe)
− Metformina

Leki beta-adrenolityczne
i diazoksyd

Cyklosporyna
Leki cytotoksyczne

Glikozydy naparstnicy

Wyniki badania metodn in vitro na komórkach wotroby
ludzkiej wskazujp, qe walsartan jest substratem
wrtrobowego nosnika wychwytu OATP1B1 i
wttrobowego nounika wypływu MRP2. Jednoczesne
stosowanie inhibitorów novnika wychwytu
(ryfampicyny, cyklosporyny) lub nownika wypływu
(rytonawir) moxe zwiykszaz wpływ walsartanu na
organizm.
Stosowanie tiazydowych leków moczop{dnych
równocze|nie z substancjami, które równie} wywieraj~
działanie obniajce cinienie krwi (np. poprzez
zmniejszenie aktywnoci sympatykomimetycznej
orodkowego układu nerwowego lub poprzez
bezporednie rozszerzenie naczy ) moe nasila
niedocinienie ortostatyczne.
Tiazydy, w tym hydrochlorotiazyd, mog zwiksza
ryzyko wystpienia działa niepodanych
amantadyny.
Dostpno biologiczna tiazydowych leków
moczopdnych moe si zwikszy pod wpływem
leków przeciwcholinergicznych (np. atropina,
biperyden), najprawdopodobniej w wyniku
spowolnienia perystaltyki przewodu pokarmowego i
opónienia opróniania ołdka z treci pokarmowej.
Odwrotnie, mo na oczekiwa¡, ¢e substancje
prokinetyczne, takie jak cyzapryd mog£ zmniejsza¤
dost¥pno¦§ biologiczn¨ leków moczop©dnych z grupy
tiazydów.
Tiazydy mog« zmienia¬ tolerancj glukozy. Mo®e zaj¯°
konieczno±² dostosowania dawki produktów
leczniczych o działaniu przeciwcukrzycowym.
Nale³y zachowa´ ostroµno¶· podaj¸c metformin¹ ze
wzglºdu na ryzyko kwasicy mleczanowej wywołanej
przez ewentualn» czynno¼ciow½ niewydolno¾¿ nerek,
zwiÀzanÁ ze stosowaniem hydrochlorotiazydu.
Jednoczesne stosowanie tiazydowych leków
moczopÂdnych, w tym hydrochlorotiazydu, z lekami
beta-adrenolitycznymi moÃe zwiÄkszaÅ ryzyko
hiperglikemii. Tiazydowe leki moczopÆdne, w tym
hydrochlorotiazyd, mogÇ nasilaÈ działanie diazoksydu.
Jednoczesne leczenie cyklosporynÉ moÊe zwiËkszyÌ
ryzyko hiperurykemii i powikłaÍ typu dny
Tiazydy, w tym hydrochlorotiazyd, mogÎ zmniejszaÏ
wydalanie leków cytotoksycznych (np. cyklofosfamidu
i metotreksatu) przez nerki i nasilaÐ ich działanie
supresyjne na szpik kostny.
MoÑe wystÒpiÓ hipokaliemia lub hipomagnezemia
wywołana przez tiazydowe leki moczopÔdne jako
działanie niepoÕÖdane sprzyjaj×ce zaburzeniom rytmu
serca spowodowanym stosowaniem glikozydów
naparstnicy.

Jodowe Ørodki
kontrastujÙce

âywice jonowymienne

Produkty lecznicze
wpływajíce na stîïenie
potasu w surowicy krwi

Produkty lecznicze
wpływajÿce na stenie
sodu w surowicy krwi

Produkty lecznicze,
które mog wywoła
torsade de pointes

Leki stosowane w
leczeniu dny
moczanowej
(probenecyd,
sulfinpirazon i
allopurynol)

Metylodopa

U pacjentów z odwodnieniem wywołanym lekami
moczopÚdnymi istnieje zwiÛkszone ryzyko wystÜpienia
ostrej niewydolnoÝci nerek, zwłaszcza po podaniu
duÞych dawek produktów zawierajßcych jod. Przed
podaniem tych leków pacjenta naleày ponownie
nawodniá.
Kolestyramina lub kolestypol zmniejszajã wchłanienie
tiazydowych leków moczopädnych, w tym
hydrochlorotiazydu, czego skutkiem moåe byæ niepełne
działanie terapeutyczne tiazydowych leków
moczopçdnych. Jednak rozłoèenie w czasie
dawkowania hydrochlorotiazydu i éywicy, np. poprzez
podanie hydrochlorotiazydu przynajmniej 4 godziny
przed lub 4-6 godzin po podaniu êywicy, mogłoby
potencjalnie zminimalizowaë interakcjì.
Działanie hydrochlorotiazydu zmniejszajðce stñòenie
potasu w surowicy krwi mogó nasilaô równoczeõnie
podawane leki moczopödne zwi÷kszajøce wydalanie
potasu z moczem, kortykosteroidy, leki
przeczyszczajùce, hormon adrenokortykotropowy
(ACTH), amfoterycyna, karbenoksolon, penicylina G i
pochodne kwasu salicylowego lub leki
przeciwarytmiczne. W przypadku koniecznoúci
podawania wymienionych produktów leczniczych
razem z amlodypinû, walsartanem i
hydrochlorotiazydem stosowanymi w skojarzeniu,
zaleca siü monitorowanie stýþenia potasu w osoczu.
Działanie leków moczopdnych polegaj ce na
zmniejszaniu stenia sodu mog nasila nastpuj ce
równocze nie podawane produkty lecznicze: leki
przeciwdepresyjne, przeciwpsychotyczne,
przeciwpadaczkowe itp. W razie długotrwałego
podawania tych produktów leczniczych nale y
zachowa ostro no.
Ze wzgldu na ryzyko wystpienia hipokaliemii, naley
zachowa ostrono stosujc hydrochlorotiazyd w
skojarzeniu z produktami leczniczymi, które mog
wywoła torsade de pointes, szczególnie z lekami
przeciwarytmicznymi klasy Ia i III oraz z niektórymi
lekami przeciwpsychotycznymi.
Hydrochlorotiazyd moe zwiksza st enie kwasu
moczowego w surowicy i z tego powodu mo!e
wyst"pi# konieczno$% dostosowania dawki produktów
leczniczych nasilaj&cych wydalanie kwasu moczowego
z moczem. Konieczne mo'e okaza( si) zwi*kszenie
dawki probenecydu lub sulfinpirazonu.
Jednoczesne stosowanie tiazydowych leków
moczop+dnych, w tym hydrochlorotiazydu, mo,e
zwi-ksza. cz/sto01 wyst2powania reakcji
nadwra3liwo4ci na allopurynol.
Zgłaszano pojedyncze przypadki niedokrwisto5ci
hemolitycznej wyst6puj7cej w przypadku leczenia
skojarzonego metylodop8 i hydrochlorotiazydem.

Niedepolaryzuj9ce leki
zwiotczaj:ce mi;<nie
szkieletowe (np.
tubokuraryna)
Inne leki
przeciwnadci?nieniowe

Aminy presyjne (np.
noradrenalina,
adrenalina)
Witamina D i sole
wapnia

Tiazydowe leki moczop=dne, w tym hydrochlorotiazyd,
nasilaj> działanie pochodnych kurary.
Tiazydowe leki moczop@dne nasilajA działanie
hipotensyjne innych leków przeciwnadciBnieniowych
(np. guanetydyny, metylodopy, leków betaadrenolitycznych, leków rozszerzajCcych naczynia,
leków blokujDcych kanały wapniowe, inhibitorów
konwertazy angiotensyny, leków blokujEcych receptory
angiotensyny i bezpoFrednich inhibitorów reniny).
Hydrochlorotiazyd moGe osłabiaH odpowiedI na aminy
presyjne, takie jak noradrenalina. Znaczenie kliniczne
tego działania jest wJtpliwe i nie jest wystarczajKce do
wykluczenia ich stosowania.
Podawanie tiazydowych leków moczopLdnych, w tym
hydrochlorotiazydu, z witaminM D lub solami wapnia
moNe nasiliO zwiPkszenie stQRenia wapnia w surowicy.
Równoczesne stosowanie tiazydowych leków
moczopSdnych moTe prowadziU do wystVpienia
hiperkalcemii u pacjentów z czynnikami
predysponujWcymi do jej wystXpienia (np.
nadczynnoYciZ przytarczyc, guzami o charakterze
nowotworowym lub stanami zale[nymi od witaminy D)
poprzez zwi\kszenie zwrotnego wchłaniania wapnia w
kanalikach nerkowych.

Podwójna blokada układu RAA lekami z grupy ARB, inhibitorami ACE lub aliskirenem
Dane badania klinicznego wykazały, ]e podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron
(RAA) w wyniku jednoczesnego zastosowania inhibitorów ACE, leków z grupy ARB lub aliskirenu
jest zwi^zana z wi_ksz` czastobcic wystdpowania zdarzee niepofgdanych, takich jak: niedocihnienie,
hiperkaliemia oraz zaburzenia czynnoici nerek (w tym ostra niewydolnojk nerek) w porównaniu z
zastosowaniem leku z grupy antagonistów układu RAA w monoterapii (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.1).
4.6

Wpływ na płodnolm, cinop i laktacjq

Cirsa
Amlodypina
Nie ustalono bezpieczetstwa stosowania amlodypiny u kobiet w ciuvy. Badania na zwierzwtach
wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcjx po zastosowaniu duyych dawek (patrz punkt 5.3).
Stosowanie amlodypiny w ciz{y zaleca si| tylko w przypadkach, gdy nie ma bezpieczniejszego leku
oraz gdy choroba jest zwi}zana z wi~kszym 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 nara enia 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 wiza si podobne zagroenia. O ile kontynuacja leczenia za pomoc antagonisty
receptora angiotensyny II nie jest niezbdna, u pacjentek planujcych ci naley zastosowa inne

leki przeciwnadcinieniowe, które maj ustalony profil bezpiecze¡stwa stosowania w ci¢£y. Po
stwierdzeniu ci¤¥y leczenie antagonistami receptora angiotensyny II nale¦y natychmiast przerwa§ i w
razie potrzeby rozpocz¨© inne leczenie.
Wiadomo, ªe nara«enie na działanie antagonistów receptora angiotensyny II w drugim i trzecim
trymestrze ci¬y powoduje działanie toksyczne na płód (pogorszenie czynno®ci nerek, małowodzie,
opó¯nienie kostnienia czaszki) i noworodka (niewydolno°± nerek, niedoci²nienie t³tnicze,
hiperkaliemia) (patrz punkt 5.3).
Je´eli do naraµenia na działanie antagonistów receptora angiotensyny II doszło od drugiego trymestru
ci¶·y, zaleca si¸ badanie ultrasonograficzne nerek i czaszki.
Noworodki, których matki przyjmowały leki z grupy antagonistów receptora angiotensyny II, nale¹y
ºci»le obserwowa¼ za wzgl½du na mo¾liwo¿À wystÁpienia niedociÂnienia tÃtniczego (patrz punkty 4.3 i
4.4).
Hydrochlorotiazyd
DoÄwiadczenie ze stosowaniem hydrochlorotiazydu podczas ciÅÆy, a zwłaszcza w pierwszym
trymestrze, jest ograniczone. Brak wystarczajÇcych badaÈ na zwierzÉtach.
Hydrochlorotiazyd przenika przez łoÊysko. Na podstawie mechanizmu działania farmakologicznego
hydrochlorotiazydu moËna stwierdziÌ, Íe jego stosowanie w drugim i trzecim trymestrze ciÎÏy moÐe
niekorzystnie wpływaÑ na perfuzjÒ płodowo-łoÓyskowÔ oraz moÕe powodowaÖ takie działania u płodu
i noworodka, jak ×ółtaczka, zaburzenia równowagi elektrolitowej oraz małopłytkowoØÙ.
Amlodypina/walsartan/hydrochlorotiazyd
Brak doÚwiadczenia odnoÛnie stosowania produktu Exforge HCT u kobiet w ciÜÝy. Na podstawie
dostÞpnych danych dotyczßcych poszczególnych składników, nie zaleca sià stosowania produktu
Exforge HCT w czasie pierwszego trymestru ciáây, a jego stosowanie w czasie drugiego i trzeciego
trymestru ciãäy jest przeciwwskazane (patrz punkty 4.3 i 4.4).
Karmienie piersiå
Amlodypina przenika do mleka ludzkiego. Oszacowano, æe odsetek dawki, jaki przyjmuje niemowlç
od karmiècej go piersié matki, mieêci sië w przedziale miìdzykwartelowym od 3% do 7%, przy czym
wartoíî maksymalna wynosi 15%. Wpływ amlodypiny na organizm niemowlït jest nieznany. Brak
informacji dotyczðcych stosowania walsartanu w trakcie karmienia piersiñ. Hydrochlorotiazyd
przenika do mleka kobiecego w niewielkich iloòciach. Tiazydy stosowane w duóych dawkach
powodujôc znacznõ diurezö mog÷ hamowaø laktacjù. Nie zaleca siú stosowania produktu Exforge
HCT w czasie karmienia piersiû. W przypadku stosowania produktu Exforge HCT w czasie karmienia
piersiü, naleýy stosowaþ jak najmniejsze dawki. Zaleca siÿ podawanie innych preparatów, o
ustalonym profilu bezpieczestwa stosowania podczas karmienia piersi, zwłaszcza noworodka lub
wczeniaka.
Płodno



Brak bada klinicznych dotyczcych płodnoci podczas stosowania produktu Exforge HCT.
Walsartan
Walsartan nie wpływał niekorzystnie na sprawno reprodukcyjn samców i samic szczura po
podaniu doustnym dawek do 200 mg/kg mc./dob . Dawka ta stanowi 6-krotno maksymalnej dawki
zalecanej u ludzi, podanej w mg/m2 pc. (obliczenia zakładaj doustn dawk 320 mg/dob i pacjenta o
masie ciała 60 kg).
Amlodypina
U niektórych pacjentów leczonych antagonistami kanałów wapniowych obserwowano odwracalne

zmiany biochemiczne w główkach plemników. Dane kliniczne dotyczce potencjalnego działania
amlodypiny na płodno s niewystarczajce. W jednym badaniu z udziałem szczurów obserwowano
wystpienie działa niepodanych zwizanych z płodnoci u samców (patrz punkt 5.3).
4.7

Wpływ na zdolno prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Pacjenci stosuj cy produkt Exforge HCT powinni wzi!" pod uwag# mo$liwo%& sporadycznego
wyst'pienia zawrotów głowy i znu(enia podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Amlodypina wywiera mały lub umiarkowany wpływ na zdolno)* prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn. Zdolno+, reagowania mo-e ulec osłabieniu, je.li pacjent przyjmuj/cy produkt
Exforge HCT odczuwa zawroty głowy, bóle głowy, zm0czenie lub nudno1ci.
4.8

Działania niepo23dane

Profil bezpiecze4stwa stosowania produktu Exforge HCT przedstawiony poni5ej powstał na
podstawie bada6 klinicznych z zastosowaniem produktu Exforge HCT i znanego profilu
bezpiecze7stwa stosowania poszczególnych składników: amlodypiny, walsartanu i
hydrochlorotiazydu.
Podsumowanie profilu bezpiecze8stwa
Bezpiecze9stwo stosowania produktu Exforge HCT oceniano stosuj:c maksymaln; dawk< wynosz=c>
10 mg/320 mg/25 mg w jednym kontrolowanym krótkotrwałym (trwaj?cym 8 tygodni) badaniu
klinicznym z udziałem 2 271 pacjentów, spo@ród których 582 otrzymywało walsartan w skojarzeniu z
amlodypinA i hydrochlorotiazydem. Działania niepoBCdane były z reguły łagodne i przemijajDce i
tylko w nielicznych przypadkach wymagały przerwania terapii. W tym badaniu klinicznym z grupE
kontrolnF poddawanG aktywnemu leczeniu, najczHstszI przyczynJ przerwania leczenia produktem
Exforge HCT były zawroty głowy i niedociKnienie (0,7%).
W trwajLcym 8 tygodni kontrolowanym badaniu klinicznym, w którym stosowano skojarzonM terapiN
trzema lekami nie zaobserwowano znaczOcych, nowych lub niespodziewanych działaP niepoQRdanych
w porównaniu z działaniami niepoSTdanymi znanymi dla monoterapii lub terapii skojarzonej dwoma
lekami.
Zmiany zaobserwowane w wynikach badaU laboratoryjnych w trwajVcym 8 tygodni kontrolowanym
badaniu klinicznym z uWyciem produktu Exforge HCT, były łagodne i zgodne z mechanizmem
farmakologicznym leków stosowanych w monoterapii. ObecnoXY walsartanu w leczeniu skojarzonym
trzema lekami osłabiła hipokaliemiczne działanie hydrochlorotiazydu.

Tabelaryczne zestawienie działaZ niepo[\danych
Nast]puj^ce działania niepo_`dane, wymienione zgodnie z klasyfikacja układów i narzbdów
MedDRA oraz konwencjc MedDRA dotyczdce czfstogci, dotyczh produktu Exforge HCT
(amlodypina/walsartan/hydrochlorotiazyd) oraz amlodypiny, walsartanu i hydrochlorotiazydu
stosowanych osobno.
Bardzo czisto: j1/10; czksto: l1/100 do <1/10; niezbyt czmsto: n1/1 000 do <1/100; rzadko:
o1/10 000 do <1/1 000; bardzo rzadko: <1/10 000, nieznana (czpstoqr nie mose byt okreulona na
podstawie dostvpnych danych).
Klasyfikacja
układów i
narzwdów
MedDRA
Nowotwory
łagodne, zło}liwe
i nieokre~lone
(w tym torbiele
i polipy)
Zaburzenia krwi
i układu
chłonnego

Zaburzenia
układu
immunologicznego

Działania niepoxydane

Czzsto{|
Exforge
HCT

Amlodypina

Walsartan

Hydrochlorotiazyd

Nieczerniakowe nowotwory
złoliwe skóry (rak
podstawnokomórkowy i rak
kolczystokomórkowy skóry)

--

--

--

Nieznana

Agranulocytoza,
niewydolno szpiku
kostnego
Zmniejszenie stenia
hemoglobiny i wartoci
hematokrytu
Niedokrwisto 
hemolityczna
Leukopenia

--

--

--

Bardzo
rzadko

--

--

Nieznana

--

--

--

--

--

Bardzo
rzadko
-Bardzo
rzadko

--

Bardzo
rzadko
Bardzo
rzadko
-Rzadko

Neutropenia
Małopłytkowo,
wystpujca niekiedy z
plamic
Niedokrwisto aplastyczna
Nadwraliwo

---

---

-Bardzo
rzadko

Nieznana
Nieznana

-Nieznana

Nieznana
Bardzo
rzadko

Zaburzenia
metabolizmu i
odywiania

Brak łaknienia
Hiperkaliemia
Hiperglikemia
Hiperlipidemia
Hiperurykemia
Zasadowica
hipochloremiczna
Hipokaliemia
Hipomagnezemia
Hiponatremia

Zaburzenia
psychiczne

Pogorszenie cukrzycowej
równowagi metabolicznej
Depresja
Bezsenno/zaburzenia snu
Zmiany nastroju

Zaburzenia
układu
nerwowego

Dezorientacja
Zaburzona koordynacja
ruchów
Zawroty głowy
Zawroty głowy zwi¥zane ze
zmian¦ pozycji ciała,
zawroty głowy zwi§zane z
wysiłkiem
Zaburzenia smaku
Zespół pozapiramidowy
Ból głowy
Wzmoone napi®cie
Letarg
Parestezje
Neuropatia obwodowa,
neuropatia
Senno³´
Omdlenia
Dr¹enie
Niedoczulica

--

--

--

--

--

Rzadko

Bardzo
rzadko
--

--

Rzadko

--

--

--

--

Czsto

--

--

Czsto

--

--

-Niezbyt
czsto
--

---

---

Bardzo
rzadko
Bardzo
czsto
Czsto
Czsto

--

--

Rzadko

Niezbyt
czsto
Niezbyt
cz sto
Niezbyt
cz¡sto
Rzadko
--

--

Rzadko

--

Rzadko

---

---

Cz¤sto
--

---

Rzadko
--

Niezbyt
czªsto
Nieznana
Cz¬sto
Bardzo
rzadko
--

--

--

----

-Rzadko
--

--

--

--

Rzadko

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Niezbyt
czsto
Niezbyt
czsto
-Niezbyt
czsto
Niezbyt
czsto
--

-Niezbyt
czsto
--Niezbyt
cz¢sto
Cz£sto
Niezbyt
cz¨sto

Niezbyt
cz©sto
-Cz«sto
-Niezbyt
cz¯sto
Niezbyt
cz°sto
Niezbyt
cz²sto
Niezbyt
czµsto
Niezbyt
cz·sto
---

Niezbyt
cz±sto
Bardzo
rzadko
Cz¶sto
Niezbyt
cz¸sto
Niezbyt
czºsto
Niezbyt
cz»sto

--

Zaburzenia oka

Jaskra ostra zamykaj¼cego
si½ k¾ta
Zaburzenia widzenia
Pogorszenie widzenia

Zaburzenia ucha
i błÂdnika

Szum uszny
Zawroty głowy

Zaburzenia serca

Kołatanie serca
Tachykardia
Arytmie (w tym
bradykardia, czÈstoskurcz
komorowy i migotanie
przedsionków)
Zawał miÉÊnia sercowego

Zaburzenia
naczyniowe

Nagłe zaczerwienienie
twarzy
NiedociÌnienie
NiedociÏnienie ortostatyczne
Zapalenie Òył, zakrzepica
Óylna

Zapalenie naczyÕ
Zaburzenia
układu
oddechowego,
klatki piersiowej
i Öródpiersia

Kaszel
DusznoÙÚ
Zespół zaburzeÝ
oddechowych, obrzÞk płuc,
zapalenie płuc
Zapalenie błony ßluzowej
nosa
Podraánienie gardła

--

--

--

Nieznana

--

Niezbyt
cz¿sto
Niezbyt
czÁsto
Niezbyt
czÃsto
--

--

--

--

Rzadko

--

--

Niezbyt
czÅsto
---

--

Bardzo
rzadko

--

Rzadko

Bardzo
rzadko
CzËsto

--

--

--

--

Niezbyt
czÎsto
--

--

--

--

CzÑsto

--

--

--

Bardzo
rzadko
Bardzo
rzadko
Niezbyt
czÜsto
--

Nieznana

--

Niezbyt
czØsto
--

--

--

Bardzo
rzadko

Niezbyt
czàsto
--

--

--

--

--

Niezbyt
czÀsto
-Niezbyt
czÄsto
-Niezbyt
czÇsto
--

--CzÍsto
Niezbyt
czÐsto
Niezbyt
czÔsto
-Niezbyt
cz×sto
Niezbyt
czÛsto
--

-Niezbyt
czâsto

CzÆsto
--

---

--

Zaburzenia
ãołädka i jelit

Uczucie dyskomfortu w
jamie brzusznej, ból w
nadbrzuszu
Nieprzyjemny zapach z ust
Zmiana rytmu wypróénieê
Zaparcie
Zmniejszony apetyt
Biegunka
Suchoïð błony ñluzowej
jamy ustnej
Niestrawnoôõ

Czæsto

Niezbyt
czçsto

Rzadko

Niezbyt
czèsto
--

--

--

--

Niezbyt
czësto
--Niezbyt
czîsto
Niezbyt
czósto
Niezbyt
cz÷sto
Bardzo
rzadko
Bardzo
rzadko
Czÿsto

--

--

----

Rzadko
Czìsto
Rzadko

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Czsto

---

Bardzo
rzadko
Czsto

Nieznana

--

--

--

--

Rzadko

--Niezbyt
czísto
Niezbyt
czòsto
Czösto

Nieøyt błony ùluzowej
úołûdka

--

Rozrost dziüseł

--

Nudnoýci
Zapalenie trzustki
Wymioty
Zaburzenia
wtroby i dróg
ółciowych

Niezbyt
czåsto

Nieprawidłowe wyniki prób
czynnociowych wtroby,
łcznie ze zwi kszeniem
st enia bilirubiny we krwi
Zapalenie w troby
Cholestaza
wewn trzwtrobowa,
ółtaczka

Niezbyt
czþsto
-Niezbyt
cz sto
--

---

Bardzo
rzadko
Niezbyt
czsto
Bardzo
rzadko**

Bardzo
rzadko
Bardzo
rzadko

Zaburzenia skóry
i tkanki
podskórnej

Łysienie

--

Obrzk naczynioruchowy

--

Pcherzowe zapalenie skóry
Skórne reakcje toczniopodobne, uaktywnienie
skórnej postaci tocznia
rumieniowatego
Rumie wielopostaciowy

---

Wykwit

--

Nadmierne pocenie si
Reakcje nadwraliwoci na
wiatło*
wid

Zaburzenia
mi()niowoszkieletowe i
tkanki ł*cznej

--

Niezbyt
czsto
--

Plamica

Niezbyt
czsto
--

Wysypka

--

Odbarwienie skóry

--

Pokrzywka i inne formy
wysypki
Martwicze zapalenie naczy$
krwiono%nych i toksyczna
martwica naskórka
Złuszczaj&ce zapalenie
skóry
Zespół Stevens-Johnsona

---

---

Obrz'k Quinckego

--

Ból stawów

--

Ból pleców

Niezbyt
cz,sto
Niezbyt
cz/sto
Niezbyt
cz2sto
Niezbyt
cz6sto
Niezbyt
cz9sto
Niezbyt
cz<sto
--

Obrz.k stawów
Skurcz mi01ni
Osłabienie mi45ni
Ból mi78niowy
Ból ko;czyn
Obrz=k kostek

Niezbyt
czsto
Bardzo
rzadko
---

-Nieznana

--

Nieznana
--

-Bardzo
rzadko

--

Nieznana

--

--

--

--

--

Rzadko

Nieznana

--

--

Rzadko

Nieznana

Cz!sto

--

--

--

Cz#sto

--

Bardzo
rzadko

Bardzo
rzadko
Bardzo
rzadko
Bardzo
rzadko
Niezbyt
cz+sto
Niezbyt
cz-sto
--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Niezbyt
cz3sto
--

--

Nieznana

--

--

Niezbyt
cz:sto
--

Nieznana

--

--

--

Cz>sto

--

--

Bardzo
rzadko
Niezbyt
czsto
Niezbyt
czsto
Bardzo
rzadko
Niezbyt
czsto
Niezbyt
czsto
Niezbyt
cz sto
Niezbyt
cz"sto
Bardzo
rzadko
Nieznana

Zaburzenia nerek
i dróg
moczowych

Zwi?kszenie st@Aenia
kreatyniny we krwi
Zaburzenia mikcji
Oddawanie moczu w nocy

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

CzFsto

Zaburzenia czynnoHci nerek
Ostra niewydolnoIJ nerek

-Niezbyt
czKsto
--

NiewydolnoLM nerek i
zaburzenie czynnoNci nerek
Impotencja

Niezbyt
czOsto

Ginekomastia
Abazja, zaburzenia chodu

ZmXczenie

Niezbyt
czSsto
Niezbyt
czTsto
Niezbyt
czVsto
CzYsto

Ból w klatce piersiowej nie
zwi\zany z sercem
Obrz_k
Ból

Niezbyt
cz]sto
Cz`sto
--

Gorcczka
Zwidkszenie stefenia
lipidów
Zwihkszenie stijenia azotu
mocznikowego we krwi
Zwilkszenie stmnenia kwasu
moczowego we krwi
Cukromocz
Zmniejszenie stpqenia
potasu we krwi
Zwiskszenie sttuenia potasu
we krwi
Zwivkszenie masy ciała

--

Osłabienie

Zmniejszenie masy ciała

*
**

--

CzEstomocz

Niepokój, złe samopoczucie

Badania
diagnostyczne

Niezbyt
czBsto

--

Nieznana

--

--

--

---

Nieznana
Nieznana

--

Nieznana

Rzadko

Niezbyt
czPsto
Niezbyt
czRsto
--

--

CzQsto

--

--

--

--

Niezbyt
czUsto
Niezbyt
czWsto
CzZsto

--

Nieznana

--

--

Niezbyt
cz[sto
--

--

---

---

--

Nieznana
Bardzo
czgsto
--

Niezbyt
czCsto
Niezbyt
czDsto
Niezbyt
czGsto
---

Niezbyt
cz^sto
Czasto
Niezbyt
czbsto
---

--

Niezbyt
czksto
Niezbyt
czosto

--

--

--

--

Niezbyt
czrsto
--

--

--

Rzadko
--

--

Nieznana

--

Niezbyt
czxsto
Niezbyt
czysto

--

--

--

--

Niezbyt
czwsto
--

Patrz punkt 4.4 Nadwrazliwo{| na }wiatło
W wi~kszoci przypadków odpowiadajce cholestazie

Opis wybranych działa niepodanych
Nieczerniakowe nowotwory złoliwe skóry: na podstawie danych dost pnych z bada
epidemiologicznych stwierdzono zwizek pomidzy łczn dawk hydrochlorotiazydu
a wystpowaniem NMSC (patrz równie punkty 4.4 i 5.1).

Zgłaszanie podejrzewanych działa niepodanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działa
niepodanych. Umoliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyci do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby nalece do fachowego personelu medycznego powinny zgłasza
wszelkie podejrzewane działania niepodane za porednictwem Departamentu Monitorowania
Niepodanych Działa Produktów Leczniczych Urzdu 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 do wiadcze¡ z przedawkowaniem produktu Exforge HCT. Głównym objawem przedawkowania
walsartanu jest znaczne niedoci¢nienie z zawrotami głowy. Przedawkowanie amlodypiny mo£e
objawia¤ si¥ nadmiernym rozszerzeniem naczy¦ obwodowych i, ewentualnie, cz§stoskurczem
odruchowym. Opisywano znaczne i potencjalnie przedłu¨aj©ce siª niedoci«nienie układowe, w tym
wstrz¬s, zakoczony zgonem.
Leczenie
Amlodypina/Walsartan/Hydrochlorotiazyd
Klinicznie istotne niedoci®nienie spowodowane przedawkowaniem produktu Exforge HCT wymaga
aktywnego leczenia wspomagaj¯cego układ sercowo-naczyniowy, w tym cz°stego monitorowania
czynno±ci serca i układu oddechowego, uniesienia ko²czyn oraz kontroli obj³to´ci
wewnµtrznaczyniowej i ilo¶ci oddawanego moczu. W celu przywrócenia napi·cia naczy¸
krwiono¹nych i ciºnienia t»tniczego, mo¼na zastosowa½ lek zw¾¿ajÀcy naczynia krwionoÁne, pod
warunkiem, Âe nie ma dla niego przeciwwskazaÃ. Glukonian wapnia podany doÄylnie moÅe byÆ
korzystny dla odwrócenia skutków blokady kanału wapniowego.
Amlodypina
JeÇli spoÈycie nastÉpiło niedawno, moÊna wywołaË wymioty lub przeprowadziÌ płukanie ÍołÎdka.
Podanie wÏgla aktywowanego zdrowym ochotnikom bezpoÐrednio lub 2 godziny po zaÑyciu
amlodypiny wykazało znaczne zmniejszenie absorpcji tej substancji.
UsuniÒcie amlodypiny za pomocÓ hemodializy jest mało prawdopodobne.
Walsartan
UsuniÔcie walsartanu za pomocÕ hemodializy jest mało prawdopodobne.
Hydrochlorotiazyd
Przedawkowanie hydrochlorotiazydu zwiÖzane jest z niedoborem elektrolitów (hipokaliemi×,
hipochloremiØ) oraz odwodnieniem spowodowanym wzmoÙonÚ diurezÛ. Do najczÜÝciej
wystÞpujßcych objawów przedmiotowych i podmiotowych przedawkowania naleàá nudnoâci i
sennoãä. Hipokaliemia moåe spowodowaæ skurcze miçèni i (lub) wyraéne zaburzenia rytmu serca
zwiêzane z jednoczesnym przyjmowaniem glikozydów naparstnicy lub pewnych leków
przeciwarytmicznych.
Nie ustalono stopnia w jakim hydrochlorotiazyd jest usuwany za pomocë hemodializy.

5.

WŁAìCIWOíCI FARMAKOLOGICZNE

5.1

Właîciwoïci farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki działajðce na układ renina-angiotensyna, antagoniñci angiotensyny
II, inne leki złoòone, kod ATC: C09DX01
Mechanizm działania
Produkt Exforge HCT zawiera trzy składniki przeciwnadciónieniowe o uzupełniajôcych siõ
mechanizmach kontrolowania ciönienia krwi u pacjentów z samoistnym nadci÷nieniem tøtniczym:
amlodypina naleùy do grupy antagonistów wapnia, walsartan do grupy leków búdûcych antagonistami
angiotensyny II, a hydrochlorotiazyd naleüy do grupy tiazydowych leków moczopýdnych. Skojarzenie
tych substancji powoduje addytywne działanie przeciwnadciþnieniowe.
Amlodypina/Walsartan/Hydrochlorotiazyd
Skutecznoÿ kliniczna i bezpieczestwo stosowania
Preparat Exforge HCT był analizowany w podwójnie zalepionym badaniu kontrolowanym substancj
czynn z udziałem pacjentów z nadcinieniem. W sumie w badaniu wziło udział 2 271 pacjentów z
umiarkowanym lub cikim nadci nieniem ( rednie wyj ciowe skurczowe/rozkurczowe ci nienie krwi
wynosiło 170/107 mmHg), którym podawano amlodypin /walsartan/hydrochlorotiazyd w dawce
10 mg/320 mg/25 mg; walsartan/hydrochlorotiazyd w dawce 320 mg/25 mg; amlodypin/walsartan w
dawce 10 mg/320 mg lub hydrochlorotiazyd/amlodypin w dawce 25 mg/10 mg. W chwili
rozpoczcia badania pacjentom przepisywano mniejsze dawki w leczeniu skojarzonym, a nastpnie
dawki stopniowo zwikszano, tak, by w tygodniu 2 uzyska dawki w pełnej wysokoci.
W tygodniu 8 rednie zmniejszenie skurczowego/rozkurczowego cinienia krwi wyniosło
39,7/24,7 mmHg po zastosowaniu produktu Exforge HCT; 32,0/19,7 mmHg w grupie
walsartanu/hydrochlorotiazydu; 33,5/21,5 mmHg w grupie amlodypiny/walsartanu oraz
31,5/19,5 mmHg w grupie amlodypiny/hydrochlorotiazydu. Potrójna terapia skojarzona była
statystycznie bardziej skuteczna od kadej z trzech podwójnych terapii skojarzonych w obnianiu
rozkurczowego i skurczowego cinienia krwi. Obnienie skurczowego/rozkurczowego cinienia krwi
pod wpływem produktu Exforge HCT było o 7,6/5,0 mmHg wiksze ni po zastosowaniu walsartanu
z hydrochlorotiazydem, o 6,2/3,3 mmHg wiksze w porównaniu z leczeniem amlodypin z
walsartanem oraz o 8,2/5,3 mmHg wi ksze ni! po zastosowaniu amlodypiny z hydrochlorotiazydem.
Pełne działanie przeciwnadci"nieniowe uzyskiwano po 2 tygodniach leczenia maksymalnymi
dawkami produktu Exforge HCT. U statystycznie wi#kszego odsetka pacjentów uzyskano kontrol$
ci%nienia krwi (<140/90 mmHg) w grupie leczonej produktem Exforge HCT (71%) w porównaniu z
ka&d' z trzech podwójnych terapii skojarzonych (45-54%) (p<0,0001).
W podgrupie 283 pacjentów, w której dokonano całodobowego ambulatoryjnego pomiaru ci(nienia
krwi, klinicznie i statystycznie wi)ksze obni*enie skurczowego i rozkurczowego ci+nienia krwi w
ci,gu 24 godzin obserwowano w potrójnej terapii skojarzonej w porównaniu z leczeniem
skojarzonym walsartanem z hydrochlorotiazydem, walsartanem z amlodypin- oraz
hydrochlorotiazydem z amlodypin..
Amlodypina
Mechanizm działania
Amlodypina - składnik produktu Exforge HCT hamuje wej/cie jonów wapnia przez błony komórkowe
do komórek mi01nia sercowego oraz mi23ni gładkich naczy4 krwiono5nych. Mechanizm działania
przeciwnadci6nieniowego amlodypiny opiera si7 na bezpo8rednim działaniu rozkurczaj9cym mi:;nie
gładkie naczy< krwiono=nych, powoduj>cym zmniejszenie obwodowego oporu naczyniowego i
ci?nienia krwi.

Działanie farmakodynamiczne
Dane do@wiadczalne sugerujA, Be amlodypina przyłCcza siD zarówno w miejscach wiEzania
pochodnych dihydropirydyny, jak i pochodnych nie-dihydropirydynowych. KurczliwoFG miHInia
sercowego i miJKni gładkich naczyL krwionoMnych zaleNy od przemieszczania siO
zewnPtrzkomórkowych jonów wapnia do komórek miQRni poprzez specjalne kanały jonowe.
Po podaniu dawek terapeutycznych pacjentom z nadciSnieniem, amlodypina powoduje rozszerzenie
naczyT krwionoUnych, skutkujVce zmniejszeniem ciWnienia krwi w pozycji leXYcej i stojZcej.
Obni[eniu ci\nienia krwi podczas przedłu]onego podawania nie towarzyszy istotna zmiana cz^sto_ci
skurczów serca ani st`aeb katecholamin w osoczu.
Stcdenia w osoczu koreluje ze skutecznofcig zarówno u pacjentów młodych, jak równieh u pacjentów
w podeszłym wieku.
U pacjentów z nadciinieniem i z prawidłowj czynnokcil nerek, dawki terapeutyczne amlodypiny
skutkowały zmniejszeniem nerkowego oporu naczyniowego i zwimkszeniem współczynnika
przesnczania kłobuszkowego oraz efektywnego nerkowego przepływu osocza, bez zmiany frakcji
przespczania lub wystqpowania białkomoczu.
Podobnie jak w przypadku innych leków blokujrcych kanały wapniowe, pomiary hemodynamiczne
czynnosci serca w spoczynku i podczas twiczeu fizycznych (lub marszu) u pacjentów z prawidłowv
czynnowcix komór, leczonych amlodypiny na ogół wykazywały niewielkie zwizkszenie wska{nika
sercowego bez istotnego wpływu na dP/dt lub na ci|nienie ko}coworozkurczowe i pojemno~
kocoworozkurczow lewej komory. W badaniach hemodynamicznych, amlodypina podawana w
zakresie dawek terapeutycznych zdrowym zwierztom i ludziom, nie wykazywała ujemnego działania
inotropowego, u ludzi nawet po podaniu w skojarzeniu z beta-adrenolitykami.
Amlodypina nie zmienia czynnoci wzła zatokowo-przedsionkowego ani przewodzenia
przedsionkowo-komorowego u zdrowych zwierz t i ludzi. W badaniach klinicznych, w których
amlodypin podawano w skojarzeniu z beta-adrenolitykami pacjentom z nadcinieniem lub dusznic
bolesn, nie obserwowano działa niepodanych w badaniach elektrokardiograficznych.
Amlodypin badano u pacjentów z przewlekł stabiln dusznic bolesn, dusznic
naczynioskurczow i udokumentowan angiograficznie chorob wiecow.
Skuteczno kliniczna i bezpieczestwo stosowania
Stosowanie u pacjentów z nadcinieniem ttniczym
Podczas randomizowanego, podwójnie zalepionego badania chorobowoci i miertelno ci
prowadzonego pod nazw¡ ALLHAT (Antihypertensive and Lipid-Lowering treatment to prevent
Heart Attack Trial) dokonano porównania nowszych terapii: amlodypiny w dawce 2,5-10 mg/dob¢
(antagonisty kanałów wapniowych) lub lizynoprylu w dawce 10-40 mg/dob£ (inhibitora ACE) jako
leczenia pierwszego rzutu z podawaniem diuretyku tiazydowego, chlortalidonu w dawce
12,5-25 mg/dob¤ pacjentom z nadci¥nieniem w stopniu od łagodnego do umiarkowanego.
Do badania zrandomizowano ł¦cznie 33 357 pacjentów z nadci§nieniem w wieku 55 lat i starszych,
których nast¨pnie poddano obserwacji trwaj©cej ªrednio 4,9 lat. U pacjentów wyst«pował co najmniej
jeden dodatkowy czynnik ryzyka choroby niedokrwiennej serca, w tym: przebyty zawał mi¬nia
sercowego lub udar (>6 miesi®cy przed wł¯czeniem do badania) lub udokumentowane rozpoznanie
innej sercowo-naczyniowej choroby mia°d±ycowej (ł²cznie 51,5%), cukrzyca typu II (36,1%),
st³´enie 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%).
Pierwszorzµdowy punkt ko¶cowy był zło·ony z choroby niedokrwiennej serca zako¸czonej zgonem
lub zawału serca niepowoduj¹cego zgonu pacjenta. Nie stwierdzono istotnej róºnicy w odniesieniu do
pierwszorz»dowego punktu ko¼cowego pomi½dzy leczeniem opartym na podawaniu amlodypiny a

terapi¾ z u¿yciem chlortalidonu: wskaÀnik ryzyka (RR) 0,98 95% CI (0,90-1,07) p=0,65. WÁród
drugorzÂdowych punktów koÃcowych czÄstoÅÆ wystÇpowania niewydolnoÈci serca (element
złoÉonego sercowo-naczyniowego punktu koÊcowego) była istotnie wiËksza w grupie amlodypiny w
porównaniu z grupÌ chlortalidonu (10,2% w porównaniu z 7,7%, RR 1,38, 95% CI [1,25-1,52]
p<0,001). Nie obserwowano jednak istotnej róÍnicy w ÎmiertelnoÏci z jakiejkolwiek przyczyny
pomiÐdzy leczeniem amlodypinÑ a terapiÒ chlortalidonem RR 0,96 95% CI [0,89-1,02] p=0,20.
Walsartan
Mechanizm działania
Walsartan jest doustnym, silnym, swoistym antagonistÓ receptora angiotensyny II. Działa wybiórczo
na odpowiedzialny za znane działanie angiotensyny II podtyp receptora AT1.
SkutecznoÔÕ kliniczna i bezpieczeÖstwo stosowania
Podanie walsartanu pacjentom z nadci×nieniem prowadziło do spadku ciØnienia krwi bez wpływu na
czÙstoÚÛ tÜtna.
U wiÝkszoÞci pacjentów po podaniu pojedynczej dawki doustnej, poczßtek działania
przeciwnadciànieniowego wystápuje w ciâgu 2 godzin, a maksymalny spadek ciãnienia krwi jest
osiägany w ciågu 4-6 godzin. Działanie przeciwnadciænieniowe utrzymuje siç przez 24 godziny po
podaniu leku. Podczas wielokrotnego podawania, maksymalne obnièenie ciénienia krwi przy
jakiejkolwiek dawce jest na ogół osiêgane w ciëgu 2-4 tygodni.
Hydrochlorotiazyd
Mechanizm działania
Tiazydowe leki moczopìdne działají głównie w dystalnych nerkowych kanalikach krîtych.
Wykazano, ïe w korze nerki znajduje sið receptor o duñym powinowactwie bòdócy głównym
miejscem wiôzania dla moczopõdnego działania tiazydów oraz hamowania transportu NaCl w
dystalnych nerkowych kanalikach krötych. Mechanizm działania tiazydowych leków moczop÷dnych
polega na hamowaniu transportu błonowego Na+Cl-, prawdopodobnie w drodze konkurowania o
miejsca Cl-, wpływajøc na proces wchłaniania zwrotnego elektrolitów: działanie bezpoùrednie polega
na zwiúkszeniu wydalania sodu i chlorków w przybliûeniu w równym stopniu, a działanie poürednie
to działanie moczopýdne, zmniejszajþce objÿto osocza, a w rezultacie zwikszajce aktywno 
reninow osocza, zwikszajce wydzielanie aldosteronu, zwi kszaj ce wydalanie potasu z moczem i
zmniejszaj ce st enie potasu w surowicy.
Nieczerniakowe nowotwory złoliwe skóry
Na podstawie danych dostpnych z bada epidemiologicznych stwierdzono zwizek midzy łczn
dawk hydrochlorotiazydu a wystpowaniem NMSC. W jednym z bada uczestniczyło 71 533 osób
z BCC i 8 629 osób z SCC, które porównywano z grupami kontrolnymi z tej samej populacji
obejmujcej odpowiednio 1 430 833 i 172 462 osoby. Duy stopie naraenia na hydrochlorotiazyd
(łczna dawka 50 000 mg) wizał si ze skorygowanym ilorazem szans (OR) dla BCC rz du 1,29
(95% CI: 1,23-1,35), a dla SCC rz!du 3,98 (95% CI: 3,68-4,31). Stwierdzono wyra"n# zale$no%&
mi'dzy ł(czn) dawk* a skutkiem zarówno w przypadku BCC, jak i SCC. W innym badaniu wykazano
mo+liwy zwi,zek stopnia nara-enia na hydrochlorotiazyd z wystepowaniem nowotworów zło.liwych
warg (SCC): w badaniu porównywano 633 przypadki nowotworów zło/liwych warg i 63 067 osób
z tej samej populacji tworz0cych grup1 kontroln2 z zastosowaniem strategii jednoczesnego zbioru
ryzyka. Stwierdzono zale3no45 mi6dzy ł7czn8 dawk9 a odpowiedzi: ze skorygowanym OR rz;du 2,1
(95% CI: 1,7-2,6), które wzrastało do OR 3,9 (3,0-4,9) w przypadku du<ego stopnia nara=enia
(~25 000 mg) i OR 7,7 (5,7-10,5) dla najwi>kszych ł?cznych dawek (~100 000 mg) (patrz równie@
punkt 4.4).
Dzieci i młodzieA
Europejska Agencja Leków uchyliła obowiBzek dołCczania wyników badaD produktu Exforge HCT
we wszystkich podgrupach populacji dzieci i młodzieEy w samoistnym nadciFnieniu tGtniczym

(stosowanie u dzieci i młodzieHy, patrz punkt 4.2).
Inne: podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA)
Dwa duIe 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 naczyJ mózgowych w wywiadzie lub cukrzycK typu 2 z towarzyszLcymi,
udowodnionymi uszkodzeniami narzMdów docelowych. Badanie VA NEPHRON-D było
przeprowadzone z udziałem pacjentów z cukrzycN typu 2 oraz z nefropatiO cukrzycowP.
Badania te wykazały brak istotnego korzystnego wpływu na parametry nerkowe i (lub) wyniki
w zakresie chorobowoQci oraz RmiertelnoSci sercowo-naczyniowej, podczas gdy zaobserwowano
zwiTkszone ryzyko hiperkaliemii, ostrego uszkodzenia nerek i (lub) niedociUnienia, w porównaniu
z monoterapiV. Ze wzglWdu na podobieXstwa w zakresie właYciwoZci 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 jednoczeanie stosowab 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 korzycci z dodania aliskirenu do
standardowego leczenia inhibitorem ACE lub leku z grupy ARB u pacjentów z cukrzycd typu 2
i przewlekłe chorobf nerek oraz/lub z chorobg układu sercowo-naczyniowego. Badanie zostało
przedwczehnie przerwane z powodu zwiikszonego ryzyka działaj niepokldanych. Zgony sercowonaczyniowe i udary mózgu wystmpowały cznociej w grupie otrzymujpcej aliskiren w odniesieniu
do grupy placebo. W grupie otrzymujqcej aliskiren odnotowano równier czsstsze wysttpowanie
zdarzeu niepovwdanych, w tym cixykich zdarzez niepo{|danych (hiperkaliemia, niedoci}nienie
i niewydolno~ nerek) wzgldem grupy placebo.
5.2

Właciwoci farmakokinetyczne

Liniowo
Amlodypina, walsartan i hydrochlorotiazyd charakteryzuj si farmakokinetyk liniow.
Amlodypina/walsartan/hydrochlorotiazyd
Po doustnym podaniu produktu Exforge HCT zdrowym osobom dorosłym maksymalne stenia
amlodypiny, walsartanu i hydrochlorotiazydu w osoczu osigane s odpowiednio po 6-8 godzinach,
3 godzinach i 2 godzinach. Szybko i intensywno wchłaniania amlodypiny, walsartanu i
hydrochlorotiazydu z produktu Exforge HCT s takie same jak po podaniu w postaci pojedynczych
substancji.
Amlodypina
Wchłanianie
Po podaniu doustnym dawek terapeutycznych samej amlodypiny, maksymalne stenie w osoczu
osigane jest po 6-12 godzinach. Całkowita biodostpno wynosi od 64% do 80%. Przyjmowanie
pokarmu nie ma wpływu na biodostpno amlodypiny.

Dystrybucja
Objto dystrybucji wynosi około 21 l/kg. Badania in vitro z amlodypin wykazały, e około 97,5%
leku znajduj cego si¡ w krwiobiegu wi¢£e si¤ z białkami osocza.
Metabolizm
Amlodypina jest w znacznym stopniu (około 90%) metabolizowana w w¥trobie do nieaktywnych
metabolitów.
Eliminacja
Eliminacja amlodypiny z osocza przebiega dwufazowo, z okresem półtrwania w fazie eliminacji
wynosz¦cym około 30 do 50 godzin. St§¨enia w osoczu w stanie stacjonarnym osi©gane sª 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 st®¯enia w osoczu osi°gane s± po
2-4 godzinach. ²rednia bezwzgl³dna biodost´pnoµ¶ wynosi 23%. Pokarm zmniejsza całkowity wpływ
walsartanu na organizm (mierzony jako pole pod krzyw·, AUC) o około 40%, a maksymalne st¸¹enie
w osoczu (Cmax) o około 50%, chociaº od około 8 godzin po podaniu st»¼enie 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 mo½e
by¾ podawany zarówno z pokarmem, jak i bez.
Dystrybucja
Obj¿toÀÁ dystrybucji walsartanu w stanie stacjonarnym po podaniu doÂylnym wynosi około 17 litrów,
co wskazuje, Ãe walsartan nie przedostaje siÄ w duÅym stopniu do tkanek. Walsartan w znacznym
stopniu wiÆÇe siÈ 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 hydroksymetabolit w małych stÉÊeniach (mniej niË 10%
AUC walsartanu). Metabolit ten jest nieaktywny farmakologicznie.
Eliminacja
Walsartan charakteryzuje siÌ wielowykładniczÍ kinetykÎ rozpadu (t½Ï <1 h i t½ß około 9 h). WiÐkszoÑÒ
walsartanu jest wydalana z kałem (około 83% dawki) i w moczu (około 13% dawki), głównie w
postaci niezmienionej. Po podaniu doÓylnym, 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.
Hydrochlorotiazyd
Wchłanianie
Wchłanianie hydrochlorotiazydu po podaniu dawki doustnej nastÔpuje szybko (tmax około 2 godzin).
ZwiÕkszenie Öredniego pola powierzchni pod krzyw× jest liniowe i proporcjonalne do dawki w
zakresie dawek terapeutycznych.
Wpływ pokarmu na wchłanianie hydrochlorotiazydu, jeØli istnieje, ma minimalne znaczenie kliniczne.
BezwzglÙdna dostÚpnoÛÜ biologiczna hydrochlorotiazydu po podaniu doustnym wynosi 70%.
Dystrybucja
Pozorna objÝtoÞß dystrybucji wynosi 4–8 l/kg.Hydrochlorotiazyd znajdujàcy siá w układzie krâãenia
wiäåe siæ z białkami osocza (40–70%), głównie z albuminami. Hydrochlorotiazyd ulega równieç
kumulacji w erytrocytach w iloèci stanowiécej około 3-krotnoêë kumulacji w osoczu.

Metabolizm
Hydrochlorotiazyd jest wydalany głównie w postaci niezmienionej.
Eliminacja
Hydrochlorotiazyd jest usuwany z osocza a jego okres półtrwania wynosi ìrednio od 6 do 15 godzin w
koícowej fazie eliminacji. Wielokrotne podawanie hydrochlorotiazydu nie powoduje zmian jego
właîciwoïci farmakokinetycznych, a dawkowanie raz na dobð skutkuje minimalnñ kumulacjò leku.
Ponad 95% wchłoniótej dawki jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej. Klirens nerkowy
polega na biernej filtracji i czynnym wydzielaniu do kanalików nerkowych.
Szczególne grupy pacjentów
Dzieci i młodzieô (poniõej 18 lat)
Brak danych farmakokinetycznych w populacji pediatrycznej.
Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku 65 lat i powyöej)
Czas do uzyskania maksymalnego st÷øenia amlodypiny w osoczu jest podobny u młodych pacjentów i
u pacjentów w podeszłym wieku. U pacjentów w podeszłym wieku, klirens amlodypiny ma tendencjù
do zmniejszania siú, powodujûc zwiükszenie pola pod krzywý (AUC) i wydłuþenie okresu półtrwania
w fazie eliminacji. ÿrednie ogólnoustrojowe AUC dla walsartanu jest wiksze o 70% u pacjentów w
podeszłym wieku ni u młodych pacjentów, dlatego te w przypadku zwikszania dawki zaleca si
zachowanie ostronoci.
Pole pod krzyw AUC walsartanu jest nieznacznie zwikszone u pacjentów w podeszłym wieku w
porównaniu z pacjentami młodymi, jednak nie wykazano, by ró nice te miały jakiekolwiek znaczenie
kliniczne.
Ograniczone dane sugeruj , e układowy klirens hydrochlorotiazydu jest zmniejszony u pacjentów w
podeszłym wieku, zarówno zdrowych jak i choruj cych na nadci nienie, w porównaniu ze zdrowymi
młodymi ochotnikami.
Trzy składniki produktu s równie dobrze tolerowane przez pacjentów młodych, jak przez osoby w
podeszłym wieku, dlatego zaleca si stosowanie zwykłego dawkowania (patrz punkt 4.2).
Zaburzenia czynnoci nerek
Zaburzenia czynnoci nerek nie wpływaj w sposób istotny na farmakokinetyk amlodypiny. Zgodnie
z oczekiwaniami w przypadku produktu, którego klirens nerkowy wynosi tylko 30% całkowitego
klirensu osoczowego, nie zauwaono korelacji pomidzy czynnoci nerek a całkowitym wpływem
walsartanu na organizm.
Pacjenci z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynnoci nerek mog zatem otrzymywa
zazwyczaj stosowan dawk pocztkow leku (patrz punkt 4.2 i 4.4).
W przypadku zaburze czynno ci nerek !rednie szczytowe st"#enia i warto$ci AUC
hydrochlorotiazydu s% zwi&kszone a szybko'( wydalania z moczem jest zmniejszona. U pacjentów z
łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynno)ci nerek, obserwowano 3-krotne zwi*kszenie
warto+ci AUC hydrochlorotiazydu. U pacjentów z ci,-kim zaburzeniem czynno.ci nerek,
obserwowano 8-krotne zwi/kszenie warto0ci AUC. Stosowanie produktu Exforge HCT jest
przeciwwskazane u pacjentów z ci12kimi zaburzeniami czynno3ci nerek, anuri4 lub poddawanych
dializie (patrz punkt 4.3).
Zaburzenia czynno5ci w6troby
Dost7pne s8 tylko ograniczone dane kliniczne dotycz9ce stosowania amlodypiny u pacjentów z
zaburzeniami czynno:ci w;troby. U pacjentów z zaburzeniami czynno<ci w=troby klirens amlodypiny
jest zmniejszony, co powoduje zwi>kszenie AUC o około 40-60%. U pacjentów z łagodn? do

umiarkowanej przewlekł@ chorobA wBtroby, całkowity wpływ walsartanu na organizm (mierzony
wartoCciD AUC) jest przeciEtnie dwukrotnie wiFkszy niG u zdrowych ochotników (dobranych według
wieku, płci i masy ciała). Ze wzglHdu na wchodzIcy w skład produktu walsartan, produkt Exforge
HCT jest przeciwwskazany u pacjentów z zaburzeniami czynnoJci wKtroby (patrz punkty 4.2 i 4.3).
5.3

Przedkliniczne dane o bezpieczeLstwie

Amlodypina/Walsartan/Hydrochlorotiazyd
W szeregu przedklinicznych badaM dotyczNcych bezpieczeOstwa prowadzonych na kilku gatunkach
zwierzPt, którym podawano amlodypinQ, walsartan, hydrochlorotiazyd, a takRe skojarzenie walsartanu
z hydrochlorotiazydem, amlodypiny z walsartanem oraz amlodypiny z walsartanem i
hydrochlorotiazydem (Exforge HCT) nie stwierdzono toksycznego działania ogólnoustrojowego lub
toksycznego wpływu na narzSdy docelowe, które mogłyby mieT niekorzystny wpływ na kliniczne
zastosowanie produktu Exforge HCT u ludzi.
Przedkliniczne badania nad bezpieczeUstwem, trwajVce do 13 tygodni prowadzono na szczurach,
którym podawano skojarzenie amlodypiny z walsartanem i hydrochlorotiazydem. Leczenie skojarzone
spowodowało przewidywane zmniejszenie masy czerwonokrwinkowej (erytrocytów, hemoglobiny,
hematokrytu i retykulocytów), zwiWkszenie stXYenia mocznika w surowicy, zwiZkszenie st[\enia
kreatyniny w surowicy, zwi]kszenie st^_enia potasu w surowicy, zwi`kszenie liczby komórek
przykłabuszkowych (JG) w nerkach oraz miejscowe nadberki w cołddku gruczołowym szczura.
Wszystkie te zmiany były odwracalne po 4-tygodniowym okresie zdrowienia i se uwafane za
nasilenie działag farmakologicznych.
Leczenie skojarzone amlodypinh z walsartanem i hydrochlorotiazydem nie było badane w kierunku
ewentualnego działania genotoksycznego lub rakotwórczego z uwagi na brak dowodów na
wystipowanie jakichkolwiek interakcji pomijdzy tymi substancjami, które od dawna znajdujk sil w
obrocie. Amlodypinm, walsartan i hydrochlorotiazyd badano jednak osobno pod kntem działania
genotoksycznego i karcynogennego, uzyskujoc wynik negatywny.
Amlodypina
Toksyczny wpływ na płodnopq
Badania wpływu na rozród przeprowadzone u szczurów i myszy wykazały opórnienie daty porodu,
wydłusenie czasu trwania porodu i zmniejszont przeuywalnovw potomstwa po zastosowaniu
amlodypiny w dawkach mniej wixcej 50-kronie wiykszych od maksymalnej zalecanej dawki dla ludzi,
w mg/kg masy ciała.
Zaburzenia płodnozci
Nie stwierdzono wpływu amlodypiny podawanej w dawkach do 10 mg/kg/dob{ (w przeliczeniu na
mg/m2 powierzchni ciała, o|miokrotnie* wi}kszej od maksymalnej zalecanej dawki dla ludzi
wynosz~cej 10 mg) na płodno 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 stenia hormonu folikulotropowego i testosteronu w osoczu, jak i zmniejszenie gstoci
nasienia, liczby dojrzałych spermatyd i komórek Sertoliego.
Rakotwórczo , mutageneza
U szczurów i myszy otrzymujcych amlodypin w karmie przez dwa lata, w iloci tak dobranej, aby
zapewni dawk dobow 0,5, 1,25 i 2,5 mg/kg/dob, nie stwierdzono oznak działania rakotwórczego.
Najwiksza dawka (u myszy zbliona, a u szczurów dwukrotnie wiksza od maksymalnej zalecanej
dawki dla ludzi, wynoszcej 10 mg, w mg/m2 powierzchni ciała*) była zbliona do maksymalnej
tolerowanej dawki dla myszy, ale nie dla szczurów.

W badaniach mutagennoci nie stwierdzono działa zwizanych z podawanym lekiem na poziomie
genów ani chromosomów.
*W oparciu o mas ciała pacjenta wynoszc 50 kg.
Walsartan
Dane niekliniczne, wynikajce z konwencjonalnych bada farmakologicznych dotyczcych
bezpieczestwa, bada toksycznoci po podaniu wielokrotnym, genotoksycznoci, rakotwórczo ci
oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa, nie ujawniaj¡ szczególnego zagro¢enia dla
człowieka.
U szczurów dawki toksyczne u matki (600 mg/kg mc./dob£) w trakcie ostatnich dni ci¤¥y i laktacji
prowadziły do mniejszego wska¦nika prze§ywalno¨ci, mniejszego przyrostu masy ciała i opó©nienia
rozwoju (oddzielnie małªowiny usznej i otwór w kanale słuchowym) u potomstwa (patrz punkt 4.6).
Takie dawki u szczurów (600 mg/kg mc./dob«) s¬ około 18-krotnie wiksze od maksymalnej
zalecanej dawki u ludzi, w mg/m2 pc. (w obliczeniach przyj®to doustn¯ dawk° 320 mg/dob± i pacjenta
o masie ciała 60 kg).
W przedklinicznych badaniach bezpiecze²stwa du³e dawki walsartanu (od 200 do 600 mg/kg mc.)
powodowały u szczurów obni´enie parametrów czerwonych krwinek (erytrocyty, hemoglobina,
hematokryt) i zmiany w hemodynamice nerek (nieznacznie zwiµkszone st¶·enie azotu mocznika we
krwi, rozrost kanalików nerkowych i bazofili¸ u samców). Takie dawki u szczurów (200 do
600 mg/kg mc./dob¹) sº około 6-krotnie i 18-krotnie wi»ksze od maksymalnej zalecanej dawki u ludzi
wyra¼onej w mg/m2 pc. (w obliczeniach przyj½to doustn¾ dawk¿ 320 mg/dobÀ i pacjenta o masie ciała
60 kg).
U małp marmozet przy stosowaniu porównywalnych dawek zmiany były zbliÁone, choÂ ciÃÄsze,
szczególnie w nerkach, gdzie zmiany rozwinÅły siÆ w nefropatiÇ, obejmujÈcÉ równieÊ zwiËkszone
stÌÍenie azotu mocznika i kreatyniny we krwi.
W obu gatunkach zaobserwowano równieÎ przerost komórek aparatu przykłÏbuszkowego. Uznano, Ðe
wszystkie zmiany zostały spowodowane farmakologicznym działaniem walsartanu, który wywołuje
długo utrzymujÑce siÒ niedociÓnienie tÔtnicze, szczególnie u marmozet. W przypadku stosowania
walsartanu u ludzi w dawkach terapeutycznych wydaje siÕ, Öe przerost komórek aparatu
przykł×buszkowego nie ma odniesienia.
6.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

Exforge HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg tabletki powlekane
RdzeØ
Celuloza mikrokrystaliczna
Krospowidon
Krzemionka koloidalna bezwodna
Magnezu stearynian
Otoczka
Hypromeloza
Tytanu dwutlenek (E171)
Makrogol 4000
Talk

Exforge HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg tabletki powlekane
RdzeÙ tabletki
Celuloza mikrokrystaliczna
Krospowidon
Krzemionka koloidalna bezwodna
Magnezu stearynian
Otoczka
Hypromeloza
Makrogol 4000
Talk
Tytanu dwutlenek (E171)
Úelaza tlenek Ûółty (E172)
Üelaza tlenek czerwony (E172)
Exforge HCT 5 mg/160 mg/25 mg tabletki powlekane
RdzeÝ tabletki
Celuloza mikrokrystaliczna
Krospowidon
Krzemionka koloidalna bezwodna
Magnezu stearynian
Otoczka
Hypromeloza
Makrogol 4000
Talk
Tytanu dwutlenek (E171)
Þelaza tlenek ßółty (E172)
Exforge HCT 10 mg/160 mg/25 mg tabletki powlekane
Rdzeà tabletki
Celuloza mikrokrystaliczna
Krospowidon
Krzemionka koloidalna bezwodna
Magnezu stearynian
Otoczka
Hypromeloza
Makrogol 4000
Talk
áelaza tlenek âółty (E172)
Exforge HCT 10 mg/320 mg/25 mg tabletki powlekane
Rdzeã tabletki
Celuloza mikrokrystaliczna
Krospowidon
Krzemionka koloidalna bezwodna
Magnezu stearynian

Otoczka
Hypromeloza
Makrogol 4000
Talk
äelaza tlenek åółty (E172)
6.2

Niezgodnoæci farmaceutyczne

Nie dotyczy.
6.3

Okres waçnoèci

2 lata
6.4

Specjalne érodki ostroênoëci podczas przechowywania

Nie przechowywaì w temperaturze powyíej 30°C.
Przechowywaî w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgociï.
6.5

Rodzaj i zawartoðñ opakowania

Blistry z PVC/PVDC. Jeden blister zawiera 7, 10 lub 14 tabletek powlekanych.
Wielkoòó opakowaô: 14, 28, 30, 56, 90, 98 lub 280 tabletek powlekanych.
Opakowania zbiorcze zawierajõce 280 tabletek, składajöce si÷ z 20 pudełek tekturowych, z których
kaøde zawiera 14 tabletek.
PVC/PVDC blister perforowany podzielny na dawki pojedyncze do uùytku w lecznictwie
zamkniútym:
Wielkoûü opakowaý: 56, 98 lub 280 tabletek powlekanych
Opakowania zbiorcze zawierajþce 280 tabletek, składajÿce si z 4 pudełek tekturowych, z których
kade zawiera 70 tabletek.
Nie wszystkie wielkoci opakowa musz znajdowa si w obrocie.
6.6

Specjalne rodki ostrono ci dotycz ce usuwania i przygotowywania produktu
leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymaga .
7.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ CY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU

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

NUMERY POZWOLE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Exforge HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg tabletki powlekane
EU/1/09/569/001-012

Exforge HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg tabletki powlekane
EU/1/09/569/013-024
Exforge HCT 5 mg/160 mg/25 mg tabletki powlekane
EU/1/09/569/025-036
Exforge HCT 10 mg/160 mg/25 mg tabletki powlekane
EU/1/09/569/037-048
Exforge HCT 10 mg/320 mg/25 mg tabletki powlekane
EU/1/09/569/049-060
9.

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

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 16 padziernika 2009
Data ostatniego przedłuenia pozwolenia: 30 czerwca 2014
10.

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12/2018
Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym s dostpne na stronie internetowej
Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu

