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. Przybli ony rozmiar: 15 mm (długo ) x 5,9 mm (szeroko ).
Exforge HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg tabletki powlekane
Jasnoółte, owalne, dwuwypukłe tabletki o citych brzegach, oznaczone “NVR” po jednej stronie i
“VDL” po drugiej stronie tabletki. Przybliony rozmiar: 15 mm (długo) x 5,9 mm (szeroko).
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. Przybliony rozmiar: 15 mm (długo) x 5,9 mm (szeroko).
Exforge HCT 10 mg/160 mg/25 mg tabletki powlekane

ółtobr zowe, owalne, dwuwypukłe tabletki o !ci"tych brzegach, oznaczone “NVR” po jednej stronie
i “VHL” po drugiej stronie tabletki. Przybli#ony rozmiar: 15 mm (długo$%) x 5,9 mm (szeroko&').
Exforge HCT 10 mg/320 mg/25 mg tabletki powlekane

(ółtobr)zowe, owalne, dwuwypukłe tabletki o *ci+tych brzegach, oznaczone “NVR” po jednej stronie
i “VFL” po drugiej stronie tabletki. Przybli,ony rozmiar: 19 mm (długo-.) x 7,5 mm (szeroko/0).
4.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1

Wskazania do stosowania

Leczenie samoistnego nadci1nienia t2tniczego u dorosłych pacjentów, których ci3nienie krwi jest
odpowiednio kontrolowane podczas leczenia skojarzonego amlodypin4, walsartanem i
hydrochlorotiazydem (HCT), jako leczenie zast5puj6ce przyjmowanie tych substancji czynnych w
trzech oddzielnych preparatach lub w dwóch preparatach, z których jeden zawiera dwie substancje
czynne, a drugi pozostał7 substancj8 czynn9.
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 naleAy okreBliC na podstawie dawek poszczególnych substancji czynnych
przyjmowanych przed zmianD leczenia.
Maksymalna zalecana dawka produktu Exforge HCT wynosi 10 mg/320 mg/25 mg.
Szczególne populacje
Zaburzenia czynnoEci nerek
Ze wzglFdu na zawartoGH hydrochlorotiazydu, stosowanie preparatu Exforge HCT jest
przeciwwskazane u pacjentów, u których wystIpuje bezmocz (patrz punkt 4.3) oraz u pacjentów z
ciJKkimi zaburzeniami czynnoLci nerek (szybkoMN przesOczania kłPbuszkowego (GFR)
<30 ml/min/1,73 m2) (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.2).
Nie ma koniecznoQci dostosowywania dawki poczRtkowej u pacjentów z łagodnymi do
umiarkowanych zaburzeniami czynnoSci nerek (patrz punkty 4.4 i 5.2).
Zaburzenia czynnoTci wUtroby
Ze wzglVdu na składnik produktu- walsartan, stosowanie preparatu Exforge HCT jest
przeciwwskazane u pacjentów z ciWXkimi zaburzeniami czynnoYci wZtroby (patrz punkt 4.3). U
pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynno[ci w\troby przebiegaj]cymi bez
cholestazy maksymalna zalecana dawka wynosi 80 mg walsartanu, dlatego nie nale^y stosowa_
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 czynno`ci
watroby. U pacjentów z nadcibnieniem tctniczym i współtowarzyszdcymi zaburzeniami czynnoeci
wftroby (patrz punkt 4.1), u których rozwagana jest zmiana leczenia na produkt leczniczy Exforge
HCT, nalehy zastosowai najnijszk dostlpnm dawkn amlodypiny jako składnika leku złooonego.

Niewydolnopq serca i choroba niedokrwienna serca
Dorwiadczenie dotyczsce stosowania produktu Exforge HCT, szczególnie w maksymalnej dawce, u
pacjentów z niewydolnotciu serca i chorobv niedokrwiennw serca jest ograniczone. Nalexy zachoway
ostrozno{| u pacjentów z niewydolno}ci~ serca i chorob, niedokrwienn serca szczególnie stosujc
maksymaln dawk produktu Exforge HCT wynoszc 10 mg/320 mg/25 mg.
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. U pacjentów z nadcinieniem ttniczym w podeszłym wieku (patrz punkt 4.1), u których
rozwaana jest zmiana leczenia na produkt leczniczy Exforge HCT, naley zastosowa najnisz
dostpn dawk amlodypiny jako składnika leku złoonego.
Dzieci i młodzie
Stosowanie produktu leczniczego Exforge HCT u dzieci i młodziey (pacjenci w wieku poni ej
18 lat) nie jest wła¡ciwe w leczeniu samoistnego nadci¢nienia t£tniczego.
Sposób podawania
Podanie doustne.
Produkt Exforge HCT mo¤na przyjmowa¥ niezale¦nie od posiłków.
Tabletki nale§y połyka¨ w cało©ci, popijajªc wod«, o tej samej porze w ci¬gu dnia, najlepiej rano.
4.3

Przeciwwskazania

−

Nadwraliwo®¯ na substancje czynne, inne pochodne sulfonamidów, pochodne
dihydropirydyny lub na któr°kolwiek substancj± pomocnicz² wymienion³ w punkcie 6.1.
Drugi i trzeci trymestr ci´µy (patrz punkty 4.4 i 4.6).
Zaburzenia czynno¶ci w·troby, marsko¸¹ ºółciowa w»troby lub cholestaza.
Ci¼½kie zaburzenia czynno¾ci 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 cukrzycÀ lub zaburzeniem czynnoÁci nerek
(współczynnik filtracji kłÂbuszkowej, GFR <60 ml/min/1,73m2) (patrz punkty 4.5 i 5.1).
Oporna na leczenie hipokaliemia, hiponatremia, hiperkalcemia i objawowa hiperurykemia.
CiÃÄkie niedociÅnienie.
WstrzÆs (w tym wstrzÇs kardiogenny).
ZwÈÉenie drogi odpływu z lewej komory (np. kardiomiopatia przerostowa ze zwÊËeniem
odpływu komory lewej, stenoza aortalna wysokiego stopnia).
Hemodynamicznie niestabilna niewydolnoÌÍ serca po przebyciu ostrego zawału serca.

4.4

Specjalne ostrzeÎenia i Ïrodki ostroÐnoÑci dotyczÒce stosowania

−
−
−
−
-

−
−
−
−

Nie badano bezpieczeÓstwa i skutecznoÔci stosowania amlodypiny w przełomie nadciÕnieniowym.
Pacjenci z niedoborem sodu i (lub) odwodnieni
Znaczne niedociÖnienie, w tym niedoci×nienie ortostatyczne obserwowano u 1,7% pacjentów
leczonych maksymalnØ dawkÙ 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
amlodypinÚ i walsartanem (10 mg/320 mg), oraz 0,2% pacjentów leczonych hydrochlorotiazydem i
amlodypinÛ (25 mg/10 mg) w kontrolowanych badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z
umiarkowanym do ciÜÝkiego nadciÞnieniem bez powikłaß.

U pacjentów z niedoborem sodu i (lub) odwodnionych, takich jak otrzymujàcy duáe dawki leków
moczopâdnych, po rozpoczãciu leczenia produktem Exforge HCT moäe wyståpiæ objawowe
niedociçnienie. Exforge HCT moèna stosowaé jedynie po wyrównaniu wczeêniej wystëpujìcego
niedoboru sodu i (lub) niedoboru płynów.
Jeíli wystîpi znaczne niedociïnienie zwiðzane z leczeniem produktem Exforge HCT, pacjenta naleñy
ułoòyó w pozycji leôõcej na plecach i, w razie potrzeby, podaö do÷ylnie 0,9% roztwór NaCl. Leczenie
moøna kontynuowaù po ustabilizowaniu ciúnienia krwi.
Zmiany w stûüeniu elektrolitów w surowicy krwi
Amlodypina/walsartan/hydrochlorotiazyd
W kontrolowanym badaniu klinicznym z uýyciem produktu Exforge HCT, u wielu pacjentów
walsartan w dawce 320 mg i hydrochlorotiazyd w dawce 25 mg w przybliþeniu równowaÿyły swoje
przeciwstawne działanie na stenie potasu w surowicy krwi. U pozostałych pacjentów, jedno lub
drugie działanie mo e by dominujce. Okresowo naley oznacza stenie elektrolitów w surowicy
krwi w celu wykrycia potencjalnych zaburze równowagi elektrolitów.
Okresowe oznaczenia st enia elektrolitów w surowicy krwi nale y przeprowadza w odpowiednich
odstpach czasu w celu wykrycia potencjalnych zaburze równowagi elektrolitów, szczególnie u
pacjentów z innymi czynnikami ryzyka, takimi jak zaburzona czynno nerek, leczenie innymi
produktami leczniczymi lub zaburzenia równowagi elektrolitów w wywiadzie.
Walsartan
Produkt nie jest zalecany w przypadku jednoczesnego stosowania suplementów potasu, leków
moczopdnych oszczdzajcych potas, substytutów soli zawierajcych potas lub innych leków, które
mog powodowa zwikszenie stenia potasu (heparyna itp.). Naley 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 wyst(pienia hipokaliemii lub nasili) wcze*niej wyst+puj,c- hipokaliemi.. Tiazydowe
leki moczop/dne nale0y stosowa1 ostro2nie u pacjentów z chorobami, którym towarzyszy zwi3kszona
utrata potasu, na przykład w przypadku nefropatii z utrat4 soli lub przednerkowym (kardiogennym)
upo5ledzeniem czynno6ci nerek. Je7li podczas stosowania hydrochlorotiazydu rozwinie si8
hipokaliemia, nale9y 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 wystApujBcC hiponatremiD. Obserwowano hiponatremiE,
której towarzyszyły objawy neurologiczne (nudnoFci, postGpujHca dezorientacja, apatia). Stosowanie
hydrochlorotiazydu moIna rozpoczJK dopiero po wyrównaniu wystLpujMcej wczeNniej hiponatremii.
JeOli podczas stosowania hydrochlorotiazydu rozwinie siP ciQRka lub nagła hiponatremia, naleSy
przerwaT jego stosowanie do czasu normalizacji stUVenia sodu we krwi.
Wszystkich pacjentów otrzymujWcych tiazydowe leki moczopXdne naleYy okresowo monitorowaZ
celem wykrycia zaburze[ równowagi elektrolitowej, szczególnie potasu, sodu i magnezu.
Zaburzenia czynno\ci nerek
Tiazydowe leki moczop]dne mog^ przyspiesza_ wyst`pienie azotemii u pacjentów z przewlekła
chorobb nerek. W przypadku stosowania produktu Exforge HCT u pacjentów z zaburzeniami
czynnocci nerek, zaleca sid okresowe monitorowanie stefenia elektrolitów w surowicy krwi (w tym
potasu), kreatyniny i kwasu moczowego. Stosowanie produktu Exforge HCT jest przeciwwskazane u

pacjentów z cighkimi zaburzeniami czynnoici nerek, anurij lub poddawanych dializie (patrz
punkt 4.3).
Nie ma koniecznokci dostosowania dawkowania produktu Exforge HCT u pacjentów z łagodnymi do
umiarkowanych zaburzeniami czynnolci nerek (GFR m30 ml/min/1,73 m2).
Zwnoenie tptnicy nerkowej

Produkt Exforge HCT naleĪy stosowaü ostroĪnie w leczeniu nadciĞnienia u pacjentów z
jednostronnym lub obustronnym zwqreniem tstnicy nerkowej lub zwtueniem tvtnicy jedynej czynnej
nerki, gdyĪ u takich pacjentów moĪe siĊ zwiĊkszyü stĊĪenie mocznika we krwi i kreatyniny w
surowicy.
Przeszczepienie nerki
Do chwili obecnej brak dowwiadczenia zwixzanego z bezpieczeystwem stosowania produktu Exforge
HCT u pacjentów po niedawno przeprowadzonym przeszczepieniu nerki.
Zaburzenia czynnozci w{troby
Walsartan jest głównie wydalany w postaci niezmienionej z |ółci}. U pacjentów z zaburzeniami
czynno~ci wtroby okres półtrwania amlodypiny jest przedłuony a wartoci AUC s wiksze. Nie
opracowano dotychczas zalece dotycz cych dawkowania amlodypiny. U pacjentów z łagodnym do
umiarkowanego zaburzeniem czynnoci wtroby bez cholestazy, maksymalna zalecana dawka
walsartanu wynosi 80 mg, dlatego te produkt Exforge HCT nie jest odpowiedni dla tej grupy
pacjentów (patrz punkty 4.2, 4.3 i 5.2).
Obrzk naczynioruchowy
U pacjentów, u których stosowano walsartan, zgłaszano obrzk naczynioruchowy, w tym obrzk
krtani i głoni powodujcy niedrono dróg oddechowych i (lub) obrzk twarzy, ust, gardła i (lub)
jzyka. U niektórych sporód tych pacjentów obrzk naczynioruchowy wystpował wczeniej po
zastosowaniu innych produktów leczniczych, w tym inhibitorów ACE. U pacjentów, u których
wystpi 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 mi nia sercowego
W wyniku zahamowania układu renina-angiotensyna-aldosteron, mo¡na oczekiwa¢ zmian czynno£ci
nerek u osób podatnych. U pacjentów z ci¤¥k¦ niewydolno§ci¨ serca, u których czynno©ª nerek mo«e
zale¬e od aktywno®ci układu renina-angiotensyna-aldosteron, leczenie inhibitorami ACE i
antagonistami receptora angiotensyny było zwi¯zane z wyst°powaniem sk±pomoczu i (lub)
post²puj³cej azotemii oraz (rzadko) z ostr´ niewydolnoµci¶ nerek i (lub) zgonem. Podobne wyniki
zgłaszano odno·nie walsartanu. Ocena pacjentów z niewydolno¸ci¹ serca lub po przebytym zawale
miº»nia sercowego powinna zawsze obejmowa¼ ocen½ czynno¾ci nerek.
W długoterminowym badaniu kontrolowanym placebo (PRAISE-2) z amlodypin¿ podawanÀ
pacjentom z niewydolnoÁciÂ serca stopnia III i IV według klasyfikacji NYHA (New York Heart
Association Classification) o etiologii innej niÃ niedokrwienna, stosowanie amlodypiny było zwiÄzane
z czÅstszymi doniesieniami o obrzÆku płuc, pomimo braku istotnych róÇnic w czÈstoÉci wystÊpowania
pogorszenia niewydolnoËci serca w porównaniu z grupÌ placebo.
U pacjentów z zastoinowÍ niewydolnoÎcia serca, leki z grupy antagonistów kanałów wapniowych, w
tym amlodypinÏ, naleÐy stosowaÑ z zachowaniem ostroÒnoÓci, poniewaÔ mogÕ one zwiÖksza× ryzyko
wystØpowania zdarzeÙ sercowo-naczyniowych oraz Úmierci.

U pacjentów z niewydolnoÛciÜ serca i chorobÝ niedokrwiennÞ serca naleßy zachowaà ostroánoâã,
szczególnie w przypadku stosowania maksymalnej dawki produktu Exforge HCT,
10 mg/320 mg/25 mg, ze wzglädu na ograniczonå iloæç danych dotyczècych stosowania leku w tych
populacjach pacjentów.
Zwéêenie zastawki aorty i zastawki dwudzielnej
Podobnie jak w przypadku innych leków rozszerzajëcych naczynia krwionoìne, wskazana jest
szczególna ostroínoîï u pacjentów ze stenozð mitralnñ lub znaczòcó stenozô aortalnõ, która nie jest
wysokiego stopnia.
Ciö÷a
Nie naleøy rozpoczynaù leczenia antagonistami receptora angiotensyny II u pacjentek w ciúûy. Z
wyjütkiem koniecznoýci kontynuowania leczenia antagonistþ receptora angiotensyny II, u pacjentek
planujÿcych ci nale y zastosowa inne leki przeciwnadcinieniowe, które maj ustalony profil
bezpieczestwa stosowania w ci y. Po stwierdzeniu ci y leczenie antagonistami receptora
angiotensyny II nale y natychmiast przerwa i w razie potrzeby rozpocz inne leczenie (patrz
punkty 4.3 i 4.6).
Hiperaldosteronizm pierwotny
Pacjenci z pierwotnym hiperaldosteronizmem nie powinni by leczeni antagonist angiotensyny II,
walsartanem, poniewa ich układ renina-angiotensyna nie jest aktywny. Dlatego te nie zaleca si
stosowania produktu Exforge HCT w tej populacji pacjentów.
Tocze rumieniowaty układowy
Zgłaszano przypadki nasilenia lub uaktywnienia układowego tocznia rumieniowatego pod wpływem
tiazydowych leków moczopdnych, w tym hydrochlorotiazydu.
Inne zaburzenia metaboliczne
Tiazydowe leki moczopdne, w tym hydrochlorotiazyd, mog zmienia tolerancj glukozy oraz
zwiksza 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
zwi'ksza( st)*enie kwasu moczowego w surowicy krwi ze wzgl+du na zmniejszony klirens kwasu
moczowego, oraz powodowa, lub nasila- hiperurykemi., jak równie/ prowadzi0 do wyst1pienia dny
moczanowej u podatnych pacjentów.
Tiazydy zmniejszaj2 wydalanie wapnia z moczem oraz mog3 spowodowa4 okresowe i nieznaczne
zwi5kszenie st67enia wapnia w surowicy krwi przy braku stwierdzonych zaburze8 w metabolizmie
wapnia. Produkt Exforge HCT jest przeciwwskazany do stosowania u pacjentów z hiperkalcemi9 i
mo:na go stosowa; jedynie po wyrównaniu wyst<puj=cej wcze>niej hiperkalcemii. Je?li podczas
stosowania produktu Exforge HCT wyst@pi hiperkalcemia, naleAy przerwaB leczenie. Podczas
stosowania tiazydów naleCy okresowo monitorowaD stEFenie wapnia w surowicy krwi. Znaczna
hiperkalcemia moGe byH oznakI ukrytej nadczynnoJci przytarczyc. Przed przystKpieniem do badaL
sprawdzajMcych czynnoNO przytarczyc nalePy przerwaQ stosowanie tiazydów.
NadwraRliwoST na Uwiatło
Po zastosowaniu tiazydowych leków moczopVdnych zgłaszano przypadki nadwraWliwoXci na Ywiatło

(patrz punkt 4.8). JeZli podczas leczenia produktem Exforge HCT wyst[pi reakcja nadwra\liwo]ci na
^wiatło, zaleca si_ przerwanie leczenia. Je`li konieczne jest wznowienie terapii lekiem moczopadnym,
zaleca sib ochronc naradonej powierzchni ciała przed działaniem promieni słonecznych lub przed
sztucznym promieniowaniem UVA.
Jaskra ostra zamykajecego sif kgta
Hydrochlorotiazyd, bhdicy sulfonamidem, kojarzono z reakcjj idiosynkratycznk powodujlcm ostrn
przemijajocp miopiq oraz jaskrr ostrs zamykajtcego siu kvta. Do objawów nalewx: nagłe zmniejszenie
ostroyci widzenia lub ból oka. Objawy te wystzpuj{ zazwyczaj w ci|gu godzin do tygodnia po
rozpocz}ciu leczenia. Nieleczona jaskra ostra zamykaj~cego si kta moe prowadzi do trwałej
utraty wzroku.
Głównym sposobem leczenia jest przerwanie stosowania hydrochlorotiazydu tak szybko jak to tylko
jest moliwe. Jeli ci nienie wewntrzgałkowe pozostaje niewyrównane naley rozway szybkie
leczenie lub interwencj chirurgiczn. Do czynników ryzyka sprzyjajcych wystpieniu jaskry ostrej
zamykajcego si kta moe nalee alergia na sulfonamidy lub penicylin w wywiadzie.
Ogólne
Naley zachowa ostrono u pacjentów, którzy ju wczeniej dowiadczyli reakcji nadwraliwoci
na innych antagonistów receptora angiotensyny II. Wystpienie reakcji nadwra liwo¡ci na
hydrochlorotiazyd jest bardziej prawdopodobne u pacjentów z alergi¢ i astm£.
Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku 65 lat i powy¤ej)
U pacjentów w podeszłym wieku zalecana jest ostro¥no¦§, w tym cz¨stsze monitorowanie ci©nienia
tªtniczego krwi, szczególnie podczas stosowania maksymalnej dawki produktu Exforge HCT
wynosz«cej 10 mg/320 mg/25 mg ze wzgl¬du na ograniczon ilo®¯ danych odno°nie tej grupy
pacjentów.
Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA)
Istniej± dowody, i² jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny
(ARB) lub aliskirenu zwi³ksza ryzyko niedoci´nienia, hiperkaliemii oraz zaburzenia czynnoµci 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).
Je¹li zastosowanie podwójnej blokady układu RAA jest absolutnie konieczne, powinno byº
prowadzone wył»cznie pod nadzorem specjalisty, a parametry ¼yciowe pacjenta, takie jak: czynno½¾
nerek, st¿Àenie elektrolitów oraz ciÁnienie krwi powinny byÂ ÃciÄle monitorowane. U pacjentów z
nefropatiÅ cukrzycowÆ nie naleÇy stosowaÈ jednoczeÉnie inhibitorów ACE oraz leków z grupy ARB.
Nieczerniakowe nowotwory złoÊliwe skóry
W dwóch badaniach epidemiologicznych z wykorzystaniem danych z duËskiego krajowy rejestru
nowotworów złoÌliwych stwierdzono zwiÍkszenie ryzyka nieczerniakowych nowotworów złoÎliwych
skóry (NMSC, ang. Non-melanoma skin cancer) [raka podstawnokomórkowego (BCC, ang. Basal cell
carcinoma) i raka kolczystokomórkowego (SCC, ang. Squamous cell carcinoma)] w warunkach
zwiÏkszajÐcego siÑ łÒcznego naraÓenia organizu na hydrochlorotiazyd. W mechaniÔmie rozwoju
NMCS mogÕ odgrywaÖ rol× właØciwoÙci fotouczulajÚce hydrochlorotiazydu.
Pacjentów przyjmujÛcych hydrochlorotiazyd naleÜy poinformowaÝ o ryzku NMSC i zaleciÞ regularne
sprawdzanie, czy na skórze nie pojawiły siß nowe zmiany, i szybki kontakt z lekarzem w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek podejrzanych zmian skórnych. Pacjentom naleày zaleciá podejmowanie

moâliwych działaã zapobiegawczych w celu minimalizacji ryzya rozwoju nowotworów złoäliwych
skóry, jak ograniczanie naraåania siæ na działanie çwiatła słonecznego i promieniowania UV, a jeèli to
niemoéliwe - odpowiedniê ochronë. Niepokojìce zmiany skórne naleíy niezwłocznie badaî
z moïliwoðciñ wykonania biopsji z ocenò histologicznó. U osób, u których w przeszłoôci wystõpowały
NMSC, moöe by÷ konieczne ponowne rozwaøenie stosowania hydrochlorotiazydu (patrz równieù
punkt 4.8).
4.5

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono oficjalnych badaú dotyczûcych interakcji z innymi produktami leczniczymi dla
produktu Exforge HCT. Z tego wzglüdu, w punkcie tym przedstawiono jedynie informacje dotyczýce
interakcji z innymi produktami leczniczymi, które znane sþ dla kaÿdej z substancji czynnych z osobna.
Istotne jest jednak, aby wzi pod uwag, e produkt Exforge HCT mo e nasila
przeciwnadcinieniowe działanie innych leków obniajcych ci nienie t tnicze krwi.
Nie zaleca si jednoczesnego stosowania
Poszczególny
składnik
produktu
Exforge
HCT
Walsartan i
hydrochlorotiazyd

Znane interakcje z Wynik interakcji z innymi produktami leczniczymi
nast puj cymi
rodkami

Walsartan

Leki moczopdne
oszczdzaj ce
potas, suplementy
potasu, substytuty
soli zawieraj!ce
potas i inne
substancje, które
mog" zwi#ksza$
st%&enie potasu
Grejpfrut lub sok
grejpfrutowy

Amlodypina

Lit

Odnotowano odwracalne zwikszenie stenia litu w
surowicy i jego toksycznoci podczas jednoczesnego
podawania litu z inhibitorami ACE, antagonistami
receptora angiotensyny II, w tym walsartanu, oraz
tiazydami. Poniewa tiazydowe leki moczopdne
zmniejszaj klirens nerkowy litu, stosowanie produktu
leczniczego Exforge HCT moe prawdopodobnie
zwikszy ryzyko wystpienia działania toksycznego litu.
W zwizku z tym, podczas jednoczesnego stosowania
leków zaleca si staranne monitorowanie stenia litu w
surowicy.
Je'eli konieczne jest zastosowanie produktu leczniczego
wpływaj(cego na st)*enie potasu w skojarzeniu z
walsartanem, zaleca si+ monitorowanie st,-enia potasu w
osoczu.

Nie zaleca si. przyjmowania amlodypiny z grejpfrutem lub
sokiem grejpfrutowym, gdy/ u niektórych pacjentów mo0e
zwi1kszy2 si3 biodost4pno56, czego skutkiem mo7e by8
nasilone działanie obni9aj:ce ci;nienie t<tnicze krwi.

Ostro=no>? konieczna podczas jednoczesnego stosowania
Poszczególny
składnik
produktu
Exforge HCT
Amlodypina

Znane interakcje z
nast@pujAcymi
Brodkami

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) moCe powodowaD znaczne zwiEkszenie
ekspozycji na amlodypinF. Znaczenie kliniczne tych
zmian w farmakokinetyce moGe byH bardziej widoczne
u pacjentów w podeszłym wieku. Konieczne moIe byJ
monitorowanie stanu klinicznego oraz dostosowanie
dawki.
Stosowanie amlodypiny jednoczeKnie ze znanymi
induktorami CYP3A4 moLe zmieniaM jej stNOenie
w osoczu. Dlatego teP, zarówno podczas stosowania
amlodypiny razem z induktorami CYP3A4,
a szczególnie z silnymi induktorami CYP3A4
(np. ryfampicyna, ziele dziurawca), jak i po jego
zakoQczeniu, naleRy kontrolowaS ciTnienie krwi
i rozwaUyV koniecznoWX 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/dobt) i
nieselektywne NLPZ

Jednoczesne stosowanie wielokrotnych dawek
amlodypiny 10 mg z symwastatynY 80 mg powodowało
zwiZkszenie ekspozycji na symwastatyn[ o 77%, w
porównaniu z symwastatyn\ stosowan] w monoterapii.
U pacjentów przyjmuj^cych amlodypin_ zaleca si`
zmniejszenie dawki symwastatyny do 20 mg na doba.
U zwierzbt po podaniu werapamilu i docylnie
dantrolenu obserwowano prowadzdce do emierci
migotanie komór i zapafg krhieniowj powikzanl z
hiperkaliemim. Ze wzglndu na ryzyko hiperkaliemii
zaleca sio unikanie jednoczesnego podawania
antagonistów kanału wapniowego takich jak
amlodypina, u pacjentów podatnych na hipertermip
złoqliwr oraz podczas leczenia hipertermii złosliwej.
Niesteroidowe leki przeciwzapalne mogu osłabiav
działanie przeciwnadciwnieniowe zarówno
antagonistów angiotensyny II, jak i hydrochlorotiazydu,
jexli sy przyjmowane jednoczeznie. Ponadto,
jednoczesne stosowanie produktu Exforge HCT i
NLPZ mo{e prowadzi| do pogorszenia czynno}ci nerek
i zwi~kszenia stenia potasu w surowicy. Dlatego
zaleca si monitorowanie czynnoci nerek na pocztku
leczenia, jak równie odpowiednie nawodnienie
pacjenta.

Walsartan

Inhibitory białek
wychwytuj cych
(ryfampicyna,
cyklosporyna) lub białek
wypierajcych
(rytonawir)

Hydrochlorotiazyd

Alkohol, barbiturany i
leki narkotyczne

Amantadyna
Leki
przeciwcholinergiczne i
inne produkty lecznicze,
które mog© wpływaª na
motoryk« przewodu
pokarmowego

Ãrodki o działaniu

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

Leki beta-adrenolityczne
i diazoksyd

Cyklosporyna
Leki cytotoksyczne

Glikozydy naparstnicy

Wyniki badania metod in vitro na komórkach wtroby
ludzkiej wskazuj, e walsartan jest substratem
wtrobowego nonika wychwytu OATP1B1 i
wtrobowego nonika wypływu MRP2. Jednoczesne
stosowanie inhibitorów nonika wychwytu
(ryfampicyny, cyklosporyny) lub nonika wypływu
(rytonawir) moe zwiksza wpływ walsartanu na
organizm.
Stosowanie tiazydowych leków moczopdnych
równoczenie z substancjami, które równie wywieraj
działanie obniajce cinienie krwi (np. poprzez
zmniejszenie aktywnoci sympatykomimetycznej
orodkowego układu nerwowego lub poprzez
bezporednie rozszerzenie naczy) moe nasila
niedoci¡nienie ortostatyczne.
Tiazydy, w tym hydrochlorotiazyd, mog¢ zwi£ksza¤
ryzyko wyst¥pienia działa¦ niepo§¨danych
amantadyny.
Dost¬pno® biologiczna tiazydowych leków
moczop¯dnych mo°e si± zwi²kszy³ pod wpływem
leków przeciwcholinergicznych (np. atropina,
biperyden), najprawdopodobniej w wyniku
spowolnienia perystaltyki przewodu pokarmowego i
opó´nienia opróµniania ¶oł·dka z tre¸ci pokarmowej.
Odwrotnie, mo¹na oczekiwaº, »e substancje
prokinetyczne, takie jak cyzapryd mog¼ zmniejsza½
dost¾pno¿À biologicznÁ leków moczopÂdnych z grupy
tiazydów.
Tiazydy mogÄ zmieniaÅ tolerancjÆ glukozy. MoÇe zajÈÉ
koniecznoÊË dostosowania dawki produktów
leczniczych o działaniu przeciwcukrzycowym.
NaleÌy zachowaÍ ostroÎnoÏÐ podajÑc metforminÒ ze
wzglÓdu na ryzyko kwasicy mleczanowej wywołanej
przez ewentualnÔ czynnoÕciowÖ niewydolno×Ø nerek,
zwiÙzanÚ ze stosowaniem hydrochlorotiazydu.
Jednoczesne stosowanie tiazydowych leków
moczopÛdnych, w tym hydrochlorotiazydu, z lekami
beta-adrenolitycznymi moÜe zwiÝkszaÞ ryzyko
hiperglikemii. Tiazydowe leki moczopßdne, w tym
hydrochlorotiazyd, mogà nasilaá działanie diazoksydu.
Jednoczesne leczenie cyklosporynâ moãe zwiäkszyå
ryzyko hiperurykemii i powikłaæ typu dny
Tiazydy, w tym hydrochlorotiazyd, mogç zmniejszaè
wydalanie leków cytotoksycznych (np. cyklofosfamidu
i metotreksatu) przez nerki i nasilaé ich działanie
supresyjne na szpik kostny.
Moêe wystëpiì hipokaliemia lub hipomagnezemia
wywołana przez tiazydowe leki moczopídne jako
działanie niepoîïdane sprzyjajðce zaburzeniom rytmu
serca spowodowanym stosowaniem glikozydów
naparstnicy.

Jodowe ñrodki
kontrastujòce

ûywice jonowymienne

Produkty lecznicze
wpływajce na stenie
potasu w surowicy krwi

Produkty lecznicze
wpływajce 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
moczopódnymi istnieje zwiôkszone ryzyko wystõpienia
ostrej niewydolnoöci nerek, zwłaszcza po podaniu
du÷ych dawek produktów zawierajøcych jod. Przed
podaniem tych leków pacjenta naleùy ponownie
nawodniú.
Kolestyramina lub kolestypol zmniejszajü wchłanienie
tiazydowych leków moczopýdnych, w tym
hydrochlorotiazydu, czego skutkiem moþe byÿ niepełne
działanie terapeutyczne tiazydowych leków
moczopdnych. Jednak rozłoenie w czasie
dawkowania hydrochlorotiazydu i ywicy, np. poprzez
podanie hydrochlorotiazydu przynajmniej 4 godziny
przed lub 4-6 godzin po podaniu ywicy, mogłoby
potencjalnie zminimalizowa interakcj.
Działanie hydrochlorotiazydu zmniejszaj ce st enie
potasu w surowicy krwi mog nasila równoczenie
podawane leki moczopdne zwikszajce wydalanie
potasu z moczem, kortykosteroidy, leki
przeczyszczajce, hormon adrenokortykotropowy
(ACTH), amfoterycyna, karbenoksolon, penicylina G i
pochodne kwasu salicylowego lub leki
przeciwarytmiczne. W przypadku koniecznoci
podawania wymienionych produktów leczniczych
razem z amlodypin, walsartanem i
hydrochlorotiazydem stosowanymi w skojarzeniu,
zaleca si monitorowanie stenia potasu w osoczu.
Działanie leków moczopdnych polegajce na
zmniejszaniu stenia sodu mog nasila nast!puj"ce
równocze#nie podawane produkty lecznicze: leki
przeciwdepresyjne, przeciwpsychotyczne,
przeciwpadaczkowe itp. W razie długotrwałego
podawania tych produktów leczniczych nale$y
zachowa% ostro&no'(.
Ze wzgl+du na ryzyko wyst,pienia hipokaliemii, nale-y
zachowa. ostro/no01 stosuj2c hydrochlorotiazyd w
skojarzeniu z produktami leczniczymi, które mog3
wywoła4 torsade de pointes, szczególnie z lekami
przeciwarytmicznymi klasy Ia i III oraz z niektórymi
lekami przeciwpsychotycznymi.
Hydrochlorotiazyd mo5e zwi6ksza7 st89enie 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 okazaA siB zwiCkszenie
dawki probenecydu lub sulfinpirazonu.
Jednoczesne stosowanie tiazydowych leków
moczopDdnych, w tym hydrochlorotiazydu, moEe
zwiFkszaG czHstoIJ wystKpowania reakcji
nadwraLliwoMci na allopurynol.
Zgłaszano pojedyncze przypadki niedokrwistoNci
hemolitycznej wystOpujPcej w przypadku leczenia
skojarzonego metylodopQ i hydrochlorotiazydem.

NiedepolaryzujRce leki
zwiotczajSce miTUnie
szkieletowe (np.
tubokuraryna)
Inne leki
przeciwnadciXnieniowe

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

Tiazydowe leki moczopVdne, w tym hydrochlorotiazyd,
nasilajW działanie pochodnych kurary.
Tiazydowe leki moczopYdne nasilajZ działanie
hipotensyjne innych leków przeciwnadci[nieniowych
(np. guanetydyny, metylodopy, leków betaadrenolitycznych, leków rozszerzaj\cych naczynia,
leków blokuj]cych kanały wapniowe, inhibitorów
konwertazy angiotensyny, leków blokuj^cych receptory
angiotensyny i bezpo_rednich inhibitorów reniny).
Hydrochlorotiazyd mo`e osłabiaa odpowiedb na aminy
presyjne, takie jak noradrenalina. Znaczenie kliniczne
tego działania jest wctpliwe i nie jest wystarczajdce do
wykluczenia ich stosowania.
Podawanie tiazydowych leków moczopednych, w tym
hydrochlorotiazydu, z witaminf D lub solami wapnia
moge nasilih zwiikszenie stjkenia wapnia w surowicy.
Równoczesne stosowanie tiazydowych leków
moczopldnych mome prowadzin do wystopienia
hiperkalcemii u pacjentów z czynnikami
predysponujpcymi do jej wystqpienia (np.
nadczynnorcis przytarczyc, guzami o charakterze
nowotworowym lub stanami zaletnymi od witaminy D)
poprzez zwiukszenie zwrotnego wchłaniania wapnia w
kanalikach nerkowych.

Podwójna blokada układu RAA lekami z grupy ARB, inhibitorami ACE lub aliskirenem
Dane badania klinicznego wykazały, ve podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron
(RAA) w wyniku jednoczesnego zastosowania inhibitorów ACE, leków z grupy ARB lub aliskirenu
jest zwiwzana z wixkszy czzsto{ci| wyst}powania zdarze~ niepodanych, takich jak: niedocinienie,
hiperkaliemia oraz zaburzenia czynnoci nerek (w tym ostra niewydolno nerek) w porównaniu z
zastosowaniem leku z grupy antagonistów układu RAA w monoterapii (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.1).
4.6

Wpływ na płodno , 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 ci y nie s¡ ostateczne; nie mo¢na jednak wykluczy£
niewielkiego zwi¤kszenia ryzyka. Mimo ¥e nie ma danych z kontrolowanych bada¦
epidemiologicznych dotycz§cych ryzyka zwi¨zanego z antagonistami receptora angiotensyny II, z t©
grupª leków mog« wi¬za si® podobne zagro¯enia. O ile kontynuacja leczenia za pomoc° antagonisty
receptora angiotensyny II nie jest niezb±dna, u pacjentek planuj²cych ci³´µ nale¶y zastosowa· inne

leki przeciwnadci¸nieniowe, które maj¹ ustalony profil bezpieczeºstwa stosowania w ci»¼y. Po
stwierdzeniu ci½¾y leczenie antagonistami receptora angiotensyny II nale¿y natychmiast przerwaÀ i w
razie potrzeby rozpoczÁÂ inne leczenie.
Wiadomo, Ãe naraÄenie na działanie antagonistów receptora angiotensyny II w drugim i trzecim
trymestrze ciÅÆy powoduje działanie toksyczne na płód (pogorszenie czynnoÇci nerek, małowodzie,
opóÈnienie kostnienia czaszki) i noworodka (niewydolnoÉÊ nerek, niedociËnienie tÌtnicze,
hiperkaliemia) (patrz punkt 5.3).
JeÍeli do naraÎenia na działanie antagonistów receptora angiotensyny II doszło od drugiego trymestru
ciÏÐy, zaleca siÑ badanie ultrasonograficzne nerek i czaszki.
Noworodki, których matki przyjmowały leki z grupy antagonistów receptora angiotensyny II, naleÒy
ÓciÔle obserwowaÕ za wzglÖdu na mo×liwoØÙ wystÚpienia niedociÛnienia tÜtniczego (patrz punkty 4.3 i
4.4).
Hydrochlorotiazyd
DoÝwiadczenie ze stosowaniem hydrochlorotiazydu podczas ciÞßy, a zwłaszcza w pierwszym
trymestrze, jest ograniczone. Brak wystarczajàcych badaá na zwierzâtach.
Hydrochlorotiazyd przenika przez łoãysko. Na podstawie mechanizmu działania farmakologicznego
hydrochlorotiazydu moäna stwierdziå, æe jego stosowanie w drugim i trzecim trymestrze ciçèy moée
niekorzystnie wpływaê na perfuzjë płodowo-łoìyskowí oraz moîe powodowaï takie działania u płodu
i noworodka, jak ðółtaczka, zaburzenia równowagi elektrolitowej oraz małopłytkowoñò.
Amlodypina/walsartan/hydrochlorotiazyd
Brak doówiadczenia odnoônie stosowania produktu Exforge HCT u kobiet w ciõöy. Na podstawie
dost÷pnych danych dotyczøcych poszczególnych składników, nie zaleca siù stosowania produktu
Exforge HCT w czasie pierwszego trymestru ciúûy, a jego stosowanie w czasie drugiego i trzeciego
trymestru ciüýy jest przeciwwskazane (patrz punkty 4.3 i 4.4).
Karmienie piersiþ
Amlodypina przenika do mleka ludzkiego. Oszacowano, ÿe odsetek dawki, jaki przyjmuje niemowl
od karmicej go piersi matki, mieci si w przedziale midzykwartelowym od 3% do 7%, przy czym
warto maksymalna wynosi 15%. Wpływ amlodypiny na organizm niemowlt jest nieznany. Brak
informacji dotycz cych stosowania walsartanu w trakcie karmienia piersi . Hydrochlorotiazyd
przenika do mleka kobiecego w niewielkich ilo ciach. Tiazydy stosowane w du ych dawkach
powoduj c znaczn diurez mog hamowa laktacj. Nie zaleca si stosowania produktu Exforge
HCT w czasie karmienia piersi. W przypadku stosowania produktu Exforge HCT w czasie karmienia
piersi, naley stosowa jak najmniejsze dawki. Zaleca si podawanie innych preparatów, o
ustalonym profilu bezpieczestwa stosowania podczas karmienia piersi, zwłaszcza noworodka lub
wczeniaka.
Płodno
Brak bada klinicznych dotyczcych płodno ci 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 dotycz+ce potencjalnego działania
amlodypiny na płodno,- s. niewystarczaj/ce. W jednym badaniu z udziałem szczurów obserwowano
wyst0pienie działa1 niepo23danych zwi4zanych z płodno5ci6 u samców (patrz punkt 5.3).
4.7

Wpływ na zdolno78 prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Pacjenci stosuj9cy produkt Exforge HCT powinni wzi:; pod uwag< mo=liwo>? sporadycznego
wyst@pienia zawrotów głowy i znuAenia podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Amlodypina wywiera mały lub umiarkowany wpływ na zdolnoBC prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn. ZdolnoDE reagowania moFe ulec osłabieniu, jeGli pacjent przyjmujHcy produkt
Exforge HCT odczuwa zawroty głowy, bóle głowy, zmIczenie lub nudnoJci.
4.8

Działania niepoKLdane

Profil bezpieczeMstwa stosowania produktu Exforge HCT przedstawiony poniNej powstał na
podstawie badaO klinicznych z zastosowaniem produktu Exforge HCT i znanego profilu
bezpieczePstwa stosowania poszczególnych składników: amlodypiny, walsartanu i
hydrochlorotiazydu.
Podsumowanie profilu bezpieczeQstwa
BezpieczeRstwo stosowania produktu Exforge HCT oceniano stosujSc maksymalnT dawkU wynoszVcW
10 mg/320 mg/25 mg w jednym kontrolowanym krótkotrwałym (trwajXcym 8 tygodni) badaniu
klinicznym z udziałem 2 271 pacjentów, spoYród których 582 otrzymywało walsartan w skojarzeniu z
amlodypinZ i hydrochlorotiazydem. Działania niepo[\dane były z reguły łagodne i przemijaj]ce i
tylko w nielicznych przypadkach wymagały przerwania terapii. W tym badaniu klinicznym z grup^
kontroln_ poddawan` aktywnemu leczeniu, najczastszb przyczync przerwania leczenia produktem
Exforge HCT były zawroty głowy i niedocidnienie (0,7%).
W trwajecym 8 tygodni kontrolowanym badaniu klinicznym, w którym stosowano skojarzonf terapig
trzema lekami nie zaobserwowano znaczhcych, nowych lub niespodziewanych działai niepojkdanych
w porównaniu z działaniami niepolmdanymi znanymi dla monoterapii lub terapii skojarzonej dwoma
lekami.
Zmiany zaobserwowane w wynikach badan laboratoryjnych w trwajocym 8 tygodni kontrolowanym
badaniu klinicznym z upyciem produktu Exforge HCT, były łagodne i zgodne z mechanizmem
farmakologicznym leków stosowanych w monoterapii. Obecnoqr walsartanu w leczeniu skojarzonym
trzema lekami osłabiła hipokaliemiczne działanie hydrochlorotiazydu.

Tabelaryczne zestawienie działas niepotudanych
Nastvpujwce działania niepoxydane, wymienione zgodnie z klasyfikacjz układów i narz{dów
MedDRA oraz konwencj| MedDRA dotycz}c~ czstoci, dotycz produktu Exforge HCT
(amlodypina/walsartan/hydrochlorotiazyd) oraz amlodypiny, walsartanu i hydrochlorotiazydu
stosowanych osobno.
Bardzo czsto: 1/10; czsto: 1/100 do <1/10; niezbyt czsto: 1/1 000 do <1/100; rzadko:
1/10 000 do <1/1 000; bardzo rzadko: <1/10 000, nieznana (czsto nie moe by okrelona na
podstawie dostpnych danych).
Klasyfikacja
układów i
narzdów
MedDRA
Nowotwory
łagodne, złoliwe
i nieokrelone
(w tym torbiele
i polipy)
Zaburzenia krwi
i układu
chłonnego

Zaburzenia
układu
immunologicznego

Działania niepodane

Czsto
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 ¡,
wyst¢puj£ca niekiedy z
plamic¤
Niedokrwisto¥¦ aplastyczna
Nadwra§liwo¨©

---

---

-Bardzo
rzadko

Nieznana
Nieznana

-Nieznana

Nieznana
Bardzo
rzadko

Zaburzenia
metabolizmu i
odªywiania

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 zwi¾zane ze
zmian¿ pozycji ciała,
zawroty głowy zwiÀzane z
wysiłkiem
Zaburzenia smaku
Zespół pozapiramidowy
Ból głowy
WzmoÆone napiÇcie
Letarg
Parestezje
Neuropatia obwodowa,
neuropatia
SennoÌÍ
Omdlenia
DrÒenie
Niedoczulica

--

--

--

--

--

Rzadko

Bardzo
rzadko
--

--

Rzadko

--

--

--

--

Cz¯sto

--

--

Cz°sto

--

--

-Niezbyt
cz³sto
--

---

---

Bardzo
rzadko
Bardzo
cz±sto
Cz²sto
Cz´sto

--

--

Rzadko

Niezbyt
czµsto
Niezbyt
cz¹sto
Niezbyt
czºsto
Rzadko
--

--

Rzadko

--

Rzadko

---

---

Cz½sto
--

---

Rzadko
--

Niezbyt
czÃsto
Nieznana
CzÅsto
Bardzo
rzadko
--

--

--

----

-Rzadko
--

--

--

--

Rzadko

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Niezbyt
cz«sto
Niezbyt
cz¬sto
-Niezbyt
czsto
Niezbyt
cz®sto
--

-Niezbyt
cz¸sto
--Niezbyt
cz»sto
Cz¼sto
Niezbyt
czÁsto

Niezbyt
czÂsto
-CzÄsto
-Niezbyt
czÈsto
Niezbyt
czÉsto
Niezbyt
czËsto
Niezbyt
czÎsto
Niezbyt
czÐsto
---

Niezbyt
czÊsto
Bardzo
rzadko
CzÏsto
Niezbyt
czÑsto
Niezbyt
czÓsto
Niezbyt
czÔsto

--

Zaburzenia oka

Jaskra ostra zamykajÕcego
siÖ k×ta
Zaburzenia widzenia
Pogorszenie widzenia

Zaburzenia ucha
i błÛdnika

Szum uszny
Zawroty głowy

Zaburzenia serca

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

Zaburzenia
naczyniowe

Nagłe zaczerwienienie
twarzy
Niedociånienie
Niedociènienie ortostatyczne
Zapalenie ëył, zakrzepica
ìylna

Zapalenie naczyî
Zaburzenia
układu
oddechowego,
klatki piersiowej
i ïródpiersia

Kaszel
Dusznoòó
Zespół zaburzeö
oddechowych, obrz÷k płuc,
zapalenie płuc
Zapalenie błony øluzowej
nosa
Podraúnienie gardła

--

--

--

Nieznana

--

Niezbyt
czØsto
Niezbyt
czÚsto
Niezbyt
czÜsto
--

--

--

--

Rzadko

--

--

Niezbyt
czÞsto
---

--

Bardzo
rzadko

--

Rzadko

Bardzo
rzadko
Czästo

--

--

--

--

Niezbyt
czçsto
--

--

--

--

Czêsto

--

--

--

Bardzo
rzadko
Bardzo
rzadko
Niezbyt
czõsto
--

Nieznana

--

Niezbyt
czñsto
--

--

--

Bardzo
rzadko

Niezbyt
czùsto
--

--

--

--

--

Niezbyt
czÙsto
-Niezbyt
czÝsto
-Niezbyt
czàsto
--

--Czæsto
Niezbyt
czésto
Niezbyt
czísto
-Niezbyt
czðsto
Niezbyt
czôsto
--

-Niezbyt
czûsto

Czßsto
--

---

--

Zaburzenia
üołýdka i jelit

Uczucie dyskomfortu w
jamie brzusznej, ból w
nadbrzuszu
Nieprzyjemny zapach z ust
Zmiana rytmu wyprónie
Zaparcie
Zmniejszony apetyt
Biegunka
Sucho błony luzowej
jamy ustnej
Niestrawno 
Nieyt błony luzowej
ołdka
Rozrost dziseł
Nudnoci
Zapalenie trzustki
Wymioty

Zaburzenia
wtroby i dróg
ółciowych

Nieprawidłowe wyniki prób
czynnociowych w troby,
ł!cznie ze zwi"kszeniem
st#$enia bilirubiny we krwi
Zapalenie w%troby
Cholestaza
wewn&trzw'trobowa,
(ółtaczka

Niezbyt
czþsto

Czÿsto

Niezbyt
czsto

Rzadko

Niezbyt
cz sto
--

--

--

--

Niezbyt
czsto
--Niezbyt
czsto
Niezbyt
cz sto
Niezbyt
czsto
Bardzo
rzadko
Bardzo
rzadko
Czsto

--

--

----

Rzadko
Czsto
Rzadko

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Czsto

---

Bardzo
rzadko
Czsto

Nieznana

--

--

--

--

Rzadko

--Niezbyt
czsto
Niezbyt
cz sto
Czsto
--Niezbyt
czsto
-Niezbyt
czsto
--

---

Bardzo
rzadko
Niezbyt
czsto
Bardzo
rzadko**

Bardzo
rzadko
Bardzo
rzadko

Zaburzenia skóry
i tkanki
podskórnej

Łysienie

--

Obrz*k naczynioruchowy

--

P+cherzowe zapalenie skóry
Skórne reakcje toczniopodobne, uaktywnienie
skórnej postaci tocznia
rumieniowatego
Rumie, wielopostaciowy

---

Wykwit

--

Nadmierne pocenie si.
Reakcje nadwra1liwo2ci na
3wiatło*
4wi5d

Zaburzenia
miABniowoszkieletowe i
tkanki łCcznej

--

Niezbyt
cz/sto
--

Plamica

Niezbyt
cz6sto
--

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
czEsto
Niezbyt
czHsto
Niezbyt
czKsto
Niezbyt
czOsto
Niezbyt
czRsto
Niezbyt
czUsto
--

ObrzGk stawów
Skurcz miIJni
Osłabienie miMNni
Ból miPQniowy
Ból koTczyn
ObrzVk kostek

Niezbyt
cz)sto
Bardzo
rzadko
---

-Nieznana

--

Nieznana
--

-Bardzo
rzadko

--

Nieznana

--

--

--

--

--

Rzadko

Nieznana

--

--

Rzadko

Nieznana

Cz:sto

--

--

--

Cz<sto

--

Bardzo
rzadko

Bardzo
rzadko
Bardzo
rzadko
Bardzo
rzadko
Niezbyt
czDsto
Niezbyt
czFsto
--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Niezbyt
czLsto
--

--

Nieznana

--

--

Niezbyt
czSsto
--

Nieznana

--

--

--

CzWsto

--

--

Bardzo
rzadko
Niezbyt
cz-sto
Niezbyt
cz0sto
Bardzo
rzadko
Niezbyt
cz7sto
Niezbyt
cz8sto
Niezbyt
cz9sto
Niezbyt
cz;sto
Bardzo
rzadko
Nieznana

Zaburzenia nerek
i dróg
moczowych

ZwiXkszenie stYZenia
kreatyniny we krwi
Zaburzenia mikcji
Oddawanie moczu w nocy

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

Cz_sto

Zaburzenia czynnoaci nerek
Ostra niewydolnobc nerek

-Niezbyt
czdsto
--

Niewydolnoef nerek i
zaburzenie czynnogci nerek
Impotencja

Niezbyt
czhsto

Ginekomastia
Abazja, zaburzenia chodu

Zmqczenie

Niezbyt
czlsto
Niezbyt
czmsto
Niezbyt
czosto
Czrsto

Ból w klatce piersiowej nie
zwiuzany z sercem
Obrzxk
Ból

Niezbyt
czvsto
Czysto
--

Gor|czka
Zwi}kszenie st~enia
lipidów
Zwikszenie stenia azotu
mocznikowego we krwi
Zwi kszenie stenia kwasu
moczowego we krwi
Cukromocz
Zmniejszenie stenia
potasu we krwi
Zwikszenie stenia potasu
we krwi
Zwikszenie masy ciała

--

Osłabienie

Zmniejszenie masy ciała

*
**

--

Cz^stomocz

Niepokój, złe samopoczucie

Badania
diagnostyczne

Niezbyt
cz[sto

--

Nieznana

--

--

--

---

Nieznana
Nieznana

--

Nieznana

Rzadko

Niezbyt
czisto
Niezbyt
czksto
--

--

Czjsto

--

--

--

--

Niezbyt
cznsto
Niezbyt
czpsto
Czssto

--

Nieznana

--

--

Niezbyt
cztsto
--

--

---

---

--

Nieznana
Bardzo
czsto
--

Niezbyt
cz\sto
Niezbyt
cz]sto
Niezbyt
cz`sto
---

Niezbyt
czwsto
Czzsto
Niezbyt
cz{sto
---

--

Niezbyt
czsto
Niezbyt
czsto

--

--

--

--

Niezbyt
czsto
--

--

--

Rzadko
--

--

Nieznana

--

Niezbyt
czsto
Niezbyt
czsto

--

--

--

--

Niezbyt
czsto
--

Patrz punkt 4.4 Nadwraliwo na wiatło
W wikszoci przypadków odpowiadajce cholestazie

Opis wybranych działa niepodanych
Nieczerniakowe nowotwory złoliwe skóry: na podstawie danych dostpnych z bada
epidemiologicznych stwierdzono zwi zek pomi¡dzy ł¢czn£ dawk¤ hydrochlorotiazydu
a wyst¥powaniem NMSC (patrz równie¦ punkty 4.4 i 5.1).

Zgłaszanie podejrzewanych działa§ niepo¨©danych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działaª
niepo«¬danych. Umoliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzy®ci do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby nale¯°ce do fachowego personelu medycznego powinny zgłasza±
wszelkie podejrzewane działania niepo²³dane za po´rednictwem Departamentu Monitorowania
Niepoµ¶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 do¹wiadczeº z przedawkowaniem produktu Exforge HCT. Głównym objawem przedawkowania
walsartanu jest znaczne niedoci»nienie z zawrotami głowy. Przedawkowanie amlodypiny mo¼e
objawia½ si¾ nadmiernym rozszerzeniem naczy¿ obwodowych i, ewentualnie, czÀstoskurczem
odruchowym. Opisywano znaczne i potencjalnie przedłuÁajÂce siÃ niedociÄnienie układowe, w tym
wstrzÅs, zakoÆczony zgonem.
Leczenie
Amlodypina/Walsartan/Hydrochlorotiazyd
Klinicznie istotne niedociÇnienie spowodowane przedawkowaniem produktu Exforge HCT wymaga
aktywnego leczenia wspomagajÈcego układ sercowo-naczyniowy, w tym czÉstego monitorowania
czynnoÊci serca i układu oddechowego, uniesienia koËczyn oraz kontroli objÌtoÍci
wewnÎtrznaczyniowej i iloÏci oddawanego moczu. W celu przywrócenia napiÐcia naczyÑ
krwionoÒnych i ciÓnienia tÔtniczego, moÕna zastosowaÖ lek zw×ØajÙcy naczynia krwionoÚne, pod
warunkiem, Ûe nie ma dla niego przeciwwskazaÜ. Glukonian wapnia podany doÝylnie moÞe byß
korzystny dla odwrócenia skutków blokady kanału wapniowego.
Amlodypina
Jeàli spoáycie nastâpiło niedawno, moãna wywołaä wymioty lub przeprowadziå płukanie æołçdka.
Podanie wègla aktywowanego zdrowym ochotnikom bezpoérednio lub 2 godziny po zaêyciu
amlodypiny wykazało znaczne zmniejszenie absorpcji tej substancji.
Usuniëcie amlodypiny za pomocì hemodializy jest mało prawdopodobne.
Walsartan
Usuniície walsartanu za pomocî hemodializy jest mało prawdopodobne.
Hydrochlorotiazyd
Przedawkowanie hydrochlorotiazydu zwiïzane jest z niedoborem elektrolitów (hipokaliemið,
hipochloremiñ) oraz odwodnieniem spowodowanym wzmoòonó diurezô. Do najczõöciej
wyst÷pujøcych objawów przedmiotowych i podmiotowych przedawkowania naleùú nudnoûci i
sennoüý. Hipokaliemia moþe spowodowaÿ skurcze mini i (lub) wyra ne zaburzenia rytmu serca
zwizane z jednoczesnym przyjmowaniem glikozydów naparstnicy lub pewnych leków
przeciwarytmicznych.
Nie ustalono stopnia w jakim hydrochlorotiazyd jest usuwany za pomoc hemodializy.

5.

WŁACIWOCI FARMAKOLOGICZNE

5.1

Właciwoci farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki działajce na układ renina-angiotensyna, antagoni ci angiotensyny
II, inne leki zło one, kod ATC: C09DX01
Mechanizm działania
Produkt Exforge HCT zawiera trzy składniki przeciwnadci nieniowe o uzupełniaj cych si
mechanizmach kontrolowania cinienia krwi u pacjentów z samoistnym nadcinieniem ttniczym:
amlodypina naley do grupy antagonistów wapnia, walsartan do grupy leków bdcych antagonistami
angiotensyny II, a hydrochlorotiazyd naley do grupy tiazydowych leków moczopdnych. Skojarzenie
tych substancji powoduje addytywne działanie przeciwnadcinieniowe.
Amlodypina/Walsartan/Hydrochlorotiazyd
Skuteczno 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 ci !kim 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
rozpocz)cia badania pacjentom przepisywano mniejsze dawki w leczeniu skojarzonym, a nast*pnie
dawki stopniowo zwi+kszano, tak, by w tygodniu 2 uzyska, dawki w pełnej wysoko-ci.
W tygodniu 8 .rednie zmniejszenie skurczowego/rozkurczowego ci/nienia 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 ka0dej z trzech podwójnych terapii skojarzonych w obni1aniu
rozkurczowego i skurczowego ci2nienia krwi. Obni3enie skurczowego/rozkurczowego ci4nienia krwi
pod wpływem produktu Exforge HCT było o 7,6/5,0 mmHg wi5ksze ni6 po zastosowaniu walsartanu
z hydrochlorotiazydem, o 6,2/3,3 mmHg wi7ksze w porównaniu z leczeniem amlodypin8 z
walsartanem oraz o 8,2/5,3 mmHg wi9ksze 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 ciAnienia
krwi, klinicznie i statystycznie wiBksze obniCenie skurczowego i rozkurczowego ciDnienia krwi w
ciEgu 24 godzin obserwowano w potrójnej terapii skojarzonej w porównaniu z leczeniem
skojarzonym walsartanem z hydrochlorotiazydem, walsartanem z amlodypinF oraz
hydrochlorotiazydem z amlodypinG.
Amlodypina
Mechanizm działania
Amlodypina - składnik produktu Exforge HCT 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, powodujWcym zmniejszenie obwodowego oporu naczyniowego i
ciXnienia krwi.

Działanie farmakodynamiczne
Dane doYwiadczalne sugerujZ, [e amlodypina przył\cza si] zarówno w miejscach wi^zania
pochodnych dihydropirydyny, jak i pochodnych nie-dihydropirydynowych. Kurczliwo_` miabnia
sercowego i micdni gładkich naczye krwionofnych zalegy od przemieszczania sih
zewnitrzkomórkowych jonów wapnia do komórek mijkni poprzez specjalne kanały jonowe.
Po podaniu dawek terapeutycznych pacjentom z nadcilnieniem, amlodypina powoduje rozszerzenie
naczym krwiononnych, skutkujoce zmniejszeniem cipnienia krwi w pozycji leqrcej i stojscej.
Obniteniu ciunienia krwi podczas przedłuvonego podawania nie towarzyszy istotna zmiana czwstoxci
skurczów serca ani styze{ katecholamin w osoczu.
St|}enia w osoczu koreluj~ ze skutecznoci zarówno u pacjentów młodych, jak równie u pacjentów
w podeszłym wieku.
U pacjentów z nadcinieniem i z prawidłow czynnoci nerek, dawki terapeutyczne amlodypiny
skutkowały zmniejszeniem nerkowego oporu naczyniowego i zwikszeniem współczynnika
przesczania kłbuszkowego oraz efektywnego nerkowego przepływu osocza, bez zmiany frakcji
przesczania lub wystpowania białkomoczu.
Podobnie jak w przypadku innych leków blokujcych kanały wapniowe, pomiary hemodynamiczne
czynnoci serca w spoczynku i podczas wicze fizycznych (lub marszu) u pacjentów z prawidłow
czynnoci komór, leczonych amlodypin na ogół wykazywały niewielkie zwikszenie wskanika
sercowego bez istotnego wpływu na dP/dt lub na cinienie kocoworozkurczowe 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 zwierzt i ludzi. W badaniach klinicznych, w których
amlodypin podawano w skojarzeniu z beta-adrenolitykami pacjentom z nadci nieniem lub dusznic¡
bolesn¢, nie obserwowano działa£ niepo¤¥danych w badaniach elektrokardiograficznych.
Amlodypin¦ badano u pacjentów z przewlekł§ stabiln¨ dusznic© bolesnª, dusznic«
naczynioskurczow¬ i udokumentowan angiograficznie chorob® wie¯cow°.
Skuteczno±² kliniczna i bezpiecze³stwo stosowania
Stosowanie u pacjentów z nadci´nieniem tµtniczym
Podczas randomizowanego, podwójnie za¶lepionego badania chorobowo·ci i ¸miertelno¹ci
prowadzonego pod nazwº 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/dob¼ (inhibitora ACE) jako
leczenia pierwszego rzutu z podawaniem diuretyku tiazydowego, chlortalidonu w dawce
12,5-25 mg/dob½ pacjentom z nadci¾nieniem w stopniu od łagodnego do umiarkowanego.
Do badania zrandomizowano ł¿cznie 33 357 pacjentów z nadciÀnieniem w wieku 55 lat i starszych,
których nastÁpnie poddano obserwacji trwajÂcej Ãrednio 4,9 lat. U pacjentów wystÄpował co najmniej
jeden dodatkowy czynnik ryzyka choroby niedokrwiennej serca, w tym: przebyty zawał miÅÆnia
sercowego lub udar (>6 miesiÇcy przed włÈczeniem do badania) lub udokumentowane rozpoznanie
innej sercowo-naczyniowej choroby miaÉdÊycowej (łËcznie 51,5%), cukrzyca typu II (36,1%),
stÌÍenie 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%).
PierwszorzÎdowy punkt koÏcowy był złoÐony z choroby niedokrwiennej serca zakoÑczonej zgonem
lub zawału serca niepowodujÒcego zgonu pacjenta. Nie stwierdzono istotnej róÓnicy w odniesieniu do
pierwszorzÔdowego punktu koÕcowego pomiÖdzy leczeniem opartym na podawaniu amlodypiny a

terapi× z uØyciem chlortalidonu: wskaÙnik ryzyka (RR) 0,98 95% CI (0,90-1,07) p=0,65. WÚród
drugorzÛdowych punktów koÜcowych czÝstoÞß wystàpowania niewydolnoáci serca (element
złoâonego sercowo-naczyniowego punktu koãcowego) była istotnie wiäksza w grupie amlodypiny w
porównaniu z grupå chlortalidonu (10,2% w porównaniu z 7,7%, RR 1,38, 95% CI [1,25-1,52]
p<0,001). Nie obserwowano jednak istotnej róænicy w çmiertelnoèci z jakiejkolwiek przyczyny
pomiédzy leczeniem amlodypinê a terapië chlortalidonem RR 0,96 95% CI [0,89-1,02] p=0,20.
Walsartan
Mechanizm działania
Walsartan jest doustnym, silnym, swoistym antagonistì receptora angiotensyny II. Działa wybiórczo
na odpowiedzialny za znane działanie angiotensyny II podtyp receptora AT1.
Skutecznoíî kliniczna i bezpieczeïstwo stosowania
Podanie walsartanu pacjentom z nadciðnieniem prowadziło do spadku ciñnienia krwi bez wpływu na
czòstoóô tõtna.
U wiökszo÷ci pacjentów po podaniu pojedynczej dawki doustnej, poczøtek działania
przeciwnadciùnieniowego wystúpuje w ciûgu 2 godzin, a maksymalny spadek ciünienia krwi jest
osiýgany w ciþgu 4-6 godzin. Działanie przeciwnadciÿnieniowe utrzymuje si przez 24 godziny po
podaniu leku. Podczas wielokrotnego podawania, maksymalne obnienie cinienia krwi przy
jakiejkolwiek dawce jest na ogół osigane w ci gu 2-4 tygodni.
Hydrochlorotiazyd
Mechanizm działania
Tiazydowe leki moczopdne działaj głównie w dystalnych nerkowych kanalikach krtych.
Wykazano, e w korze nerki znajduje si receptor o du ym powinowactwie b d cy głównym
miejscem wi zania dla moczopdnego działania tiazydów oraz hamowania transportu NaCl w
dystalnych nerkowych kanalikach krtych. Mechanizm działania tiazydowych leków moczopdnych
polega na hamowaniu transportu błonowego Na+Cl-, prawdopodobnie w drodze konkurowania o
miejsca Cl-, wpływajc na proces wchłaniania zwrotnego elektrolitów: działanie bezporednie polega
na zwikszeniu wydalania sodu i chlorków w przyblieniu w równym stopniu, a działanie porednie
to działanie moczopdne, zmniejszajce objto osocza, a w rezultacie zwikszajce aktywno
reninow osocza, zwi kszaj!ce wydzielanie aldosteronu, zwi"kszaj#ce wydalanie potasu z moczem i
zmniejszaj$ce st%&enie potasu w surowicy.
Nieczerniakowe nowotwory zło'liwe skóry
Na podstawie danych dost(pnych z bada) epidemiologicznych stwierdzono zwi*zek mi+dzy ł,czndawk. hydrochlorotiazydu a wyst/powaniem NMSC. W jednym z bada0 uczestniczyło 71 533 osób
z BCC i 8 629 osób z SCC, które porównywano z grupami kontrolnymi z tej samej populacji
obejmuj1cej odpowiednio 1 430 833 i 172 462 osoby. Du2y stopie3 nara4enia na hydrochlorotiazyd
(ł5czna dawka 650 000 mg) wi7zał si8 ze skorygowanym ilorazem szans (OR) dla BCC rz9du 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 łAcznB dawkC a skutkiem zarówno w przypadku BCC, jak i SCC. W innym badaniu wykazano
moDliwy zwiEzek stopnia naraFenia na hydrochlorotiazyd z wystepowaniem nowotworów złoGliwych
warg (SCC): w badaniu porównywano 633 przypadki nowotworów złoHliwych warg i 63 067 osób
z tej samej populacji tworzIcych grupJ kontrolnK z zastosowaniem strategii jednoczesnego zbioru
ryzyka. Stwierdzono zaleLnoMN miOdzy łPcznQ dawkR a odpowiedziS ze skorygowanym OR rzTdu 2,1
(95% CI: 1,7-2,6), które wzrastało do OR 3,9 (3,0-4,9) w przypadku duUego stopnia naraVenia
(~25 000 mg) i OR 7,7 (5,7-10,5) dla najwiWkszych łXcznych dawek (~100 000 mg) (patrz równieY
punkt 4.4).
Dzieci i młodzieZ
Europejska Agencja Leków uchyliła obowi[zek doł\czania wyników bada] produktu Exforge HCT
we wszystkich podgrupach populacji dzieci i młodzie^y w samoistnym nadci_nieniu t`tniczym

(stosowanie u dzieci i młodzieay, patrz punkt 4.2).
Inne: podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA)
Dwa dube 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 naczyc mózgowych w wywiadzie lub cukrzycd typu 2 z towarzyszecymi,
udowodnionymi uszkodzeniami narzfdów docelowych. Badanie VA NEPHRON-D było
przeprowadzone z udziałem pacjentów z cukrzycg typu 2 oraz z nefropatih cukrzycowi.
Badania te wykazały brak istotnego korzystnego wpływu na parametry nerkowe i (lub) wyniki
w zakresie chorobowojci oraz kmiertelnolci sercowo-naczyniowej, podczas gdy zaobserwowano
zwimkszone ryzyko hiperkaliemii, ostrego uszkodzenia nerek i (lub) niedocinnienia, w porównaniu
z monoterapio. Ze wzglpdu na podobieqstwa w zakresie włarciwosci farmakodynamicznych tych
leków, przytoczone wyniki równiet maju znaczenie w przypadku innych inhibitorów ACE oraz leków
z grupy ARB.
Dlatego tev u pacjentów z nefropatiw cukrzycowx nie naleyy jednoczeznie stosowa{ inhibitorów ACE
oraz leków z grupy ARB (patrz punkt 4.4).
Badanie ALTITUDE (ang. Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal
Disease Endpoints) było zaprojektowane w celu zbadania korzy|ci z dodania aliskirenu do
standardowego leczenia inhibitorem ACE lub leku z grupy ARB u pacjentów z cukrzyc} typu 2
i przewlekł~ chorob nerek oraz/lub z chorob układu sercowo-naczyniowego. Badanie zostało
przedwczenie przerwane z powodu zwikszonego ryzyka działa niepo danych. Zgony sercowonaczyniowe i udary mózgu wystpowały czciej w grupie otrzymujcej aliskiren w odniesieniu
do grupy placebo. W grupie otrzymujcej aliskiren odnotowano równie czstsze wystpowanie
zdarze niepodanych, w tym cikich zdarze niepodanych (hiperkaliemia, niedocinienie
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 st¢£enia
amlodypiny, walsartanu i hydrochlorotiazydu w osoczu osi¤gane s¥ odpowiednio po 6-8 godzinach,
3 godzinach i 2 godzinach. Szybko¦§ i intensywno¨© wchłaniania amlodypiny, walsartanu i
hydrochlorotiazydu z produktu Exforge HCT sª takie same jak po podaniu w postaci pojedynczych
substancji.
Amlodypina
Wchłanianie
Po podaniu doustnym dawek terapeutycznych samej amlodypiny, maksymalne st«¬enie w osoczu
osigane jest po 6-12 godzinach. Całkowita biodost®pno¯° wynosi od 64% do 80%. Przyjmowanie
pokarmu nie ma wpływu na biodost±pno²³ amlodypiny.

Dystrybucja
Obj´toµ¶ dystrybucji wynosi około 21 l/kg. Badania in vitro z amlodypin· wykazały, ¸e około 97,5%
leku znajduj¹cego siº w krwiobiegu wi»¼e si½ z białkami osocza.
Metabolizm
Amlodypina jest w znacznym stopniu (około 90%) metabolizowana w w¾trobie do nieaktywnych
metabolitów.
Eliminacja
Eliminacja amlodypiny z osocza przebiega dwufazowo, z okresem półtrwania w fazie eliminacji
wynosz¿cym około 30 do 50 godzin. StÀÁenia w osoczu w stanie stacjonarnym osiÂgane sÃ po stałym
podawaniu przez 7-8 dni. DziesiÄÅ procent wyjÆciowej amlodypiny i 60% jej metabolitów zostaje
wydalone z moczem.
Walsartan
Wchłanianie
Po podaniu doustnym samego walsartanu, maksymalne stÇÈenia w osoczu osiÉgane sÊ po
2-4 godzinach. Ërednia bezwzglÌdna biodostÍpnoÎÏ wynosi 23%. Pokarm zmniejsza całkowity wpływ
walsartanu na organizm (mierzony jako pole pod krzywÐ, AUC) o około 40%, a maksymalne stÑÒenie
w osoczu (Cmax) o około 50%, chociaÓ od około 8 godzin po podaniu stÔÕenie 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 moÖe
by× podawany zarówno z pokarmem, jak i bez.
Dystrybucja
ObjØtoÙÚ dystrybucji walsartanu w stanie stacjonarnym po podaniu doÛylnym wynosi około 17 litrów,
co wskazuje, Üe walsartan nie przedostaje siÝ w duÞym stopniu do tkanek. Walsartan w znacznym
stopniu wißàe siá 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 stâãeniach (mniej niä 10%
AUC walsartanu). Metabolit ten jest nieaktywny farmakologicznie.
Eliminacja
Walsartan charakteryzuje siå wielowykładniczæ kinetykç rozpadu (t½è <1 h i t½ß około 9 h). Wiékszoêë
walsartanu jest wydalana z kałem (około 83% dawki) i w moczu (około 13% dawki), głównie w
postaci niezmienionej. Po podaniu doìylnym, 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 nastípuje szybko (tmax około 2 godzin).
Zwiîkszenie ïredniego pola powierzchni pod krzywð jest liniowe i proporcjonalne do dawki w
zakresie dawek terapeutycznych.
Wpływ pokarmu na wchłanianie hydrochlorotiazydu, jeñli istnieje, ma minimalne znaczenie kliniczne.
Bezwzglòdna dostópnoôõ biologiczna hydrochlorotiazydu po podaniu doustnym wynosi 70%.
Dystrybucja
Pozorna objöto÷ø dystrybucji wynosi 4–8 l/kg.Hydrochlorotiazyd znajdujùcy siú w układzie krûüenia
wiýþe siÿ z białkami osocza (40–70%), głównie z albuminami. Hydrochlorotiazyd ulega równie
kumulacji w erytrocytach w iloci stanowicej około 3-krotno  kumulacji w osoczu.

Metabolizm
Hydrochlorotiazyd jest wydalany głównie w postaci niezmienionej.
Eliminacja
Hydrochlorotiazyd jest usuwany z osocza a jego okres półtrwania wynosi rednio od 6 do 15 godzin w
kocowej fazie eliminacji. Wielokrotne podawanie hydrochlorotiazydu nie powoduje zmian jego
właciwoci farmakokinetycznych, a dawkowanie raz na dob skutkuje minimaln kumulacj leku.
Ponad 95% wchłoni tej 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 młodzie (poniej 18 lat)
Brak danych farmakokinetycznych w populacji pediatrycznej.
Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku 65 lat i powyej)
Czas do uzyskania maksymalnego stenia amlodypiny w osoczu jest podobny u młodych pacjentów i
u pacjentów w podeszłym wieku. U pacjentów w podeszłym wieku, klirens amlodypiny ma tendencj
do zmniejszania si, powodujc zwikszenie pola pod krzyw (AUC) i wydłuenie okresu półtrwania
w fazie eliminacji. rednie 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 zwi!kszone 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 czynno)ci nerek
Zaburzenia czynno*ci 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 zauwa-ono korelacji pomi.dzy czynno/ci0 nerek a całkowitym wpływem
walsartanu na organizm.
Pacjenci z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynno1ci nerek mog2 zatem otrzymywa3
zazwyczaj stosowan4 dawk5 pocz6tkow7 leku (patrz punkt 4.2 i 4.4).
W przypadku zaburze8 czynno9ci nerek :rednie szczytowe st;<enia i warto=ci AUC
hydrochlorotiazydu s> zwi?kszone a szybko@A wydalania z moczem jest zmniejszona. U pacjentów z
łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynnoBci nerek, obserwowano 3-krotne zwiCkszenie
wartoDci AUC hydrochlorotiazydu. U pacjentów z ciEFkim zaburzeniem czynnoGci nerek,
obserwowano 8-krotne zwiHkszenie wartoIci AUC. Stosowanie produktu Exforge HCT jest
przeciwwskazane u pacjentów z ciJKkimi zaburzeniami czynnoLci nerek, anuriM lub poddawanych
dializie (patrz punkt 4.3).
Zaburzenia czynnoNci wOtroby
DostPpne sQ tylko ograniczone dane kliniczne dotyczRce stosowania amlodypiny u pacjentów z
zaburzeniami czynnoSci wTtroby. U pacjentów z zaburzeniami czynnoUci wVtroby klirens amlodypiny
jest zmniejszony, co powoduje zwiWkszenie AUC o około 40-60%. U pacjentów z łagodnX do

umiarkowanej przewlekłY chorobZ w[troby, całkowity wpływ walsartanu na organizm (mierzony
warto\ci] AUC) jest przeci^tnie dwukrotnie wi_kszy ni` u zdrowych ochotników (dobranych według
wieku, płci i masy ciała). Ze wzgladu na wchodzbcy w skład produktu walsartan, produkt Exforge
HCT jest przeciwwskazany u pacjentów z zaburzeniami czynnocci wdtroby (patrz punkty 4.2 i 4.3).
5.3

Przedkliniczne dane o bezpieczeestwie

Amlodypina/Walsartan/Hydrochlorotiazyd
W szeregu przedklinicznych badaf dotyczgcych bezpieczehstwa prowadzonych na kilku gatunkach
zwierzit, którym podawano amlodypinj, walsartan, hydrochlorotiazyd, a takke skojarzenie walsartanu
z hydrochlorotiazydem, amlodypiny z walsartanem oraz amlodypiny z walsartanem i
hydrochlorotiazydem (Exforge HCT) nie stwierdzono toksycznego działania ogólnoustrojowego lub
toksycznego wpływu na narzldy docelowe, które mogłyby miem niekorzystny wpływ na kliniczne
zastosowanie produktu Exforge HCT u ludzi.
Przedkliniczne badania nad bezpieczenstwem, trwajoce 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), zwipkszenie stqrenia mocznika w surowicy, zwiskszenie sttuenia
kreatyniny w surowicy, zwivkszenie stwxenia potasu w surowicy, zwiykszenie liczby komórek
przykłzbuszkowych (JG) w nerkach oraz miejscowe nad{erki w |oł}dku gruczołowym szczura.
Wszystkie te zmiany były odwracalne po 4-tygodniowym okresie zdrowienia i s~ uwaane za
nasilenie działa farmakologicznych.
Leczenie skojarzone amlodypin z walsartanem i hydrochlorotiazydem nie było badane w kierunku
ewentualnego działania genotoksycznego lub rakotwórczego z uwagi na brak dowodów na
wystpowanie jakichkolwiek interakcji pomidzy tymi substancjami, które od dawna znajduj si w
obrocie. Amlodypin, walsartan i hydrochlorotiazyd badano jednak osobno pod ktem działania
genotoksycznego i karcynogennego, uzyskujc wynik negatywny.
Amlodypina
Toksyczny wpływ na płodno
Badania wpływu na rozród przeprowadzone u szczurów i myszy wykazały opónienie daty porodu,
wydłuenie czasu trwania porodu i zmniejszon przeywalno potomstwa po zastosowaniu
amlodypiny w dawkach mniej wicej 50-kronie wikszych od maksymalnej zalecanej dawki dla ludzi,
w mg/kg masy ciała.
Zaburzenia płodnoci
Nie stwierdzono wpływu amlodypiny podawanej w dawkach do 10 mg/kg/dob (w przeliczeniu na
mg/m2 powierzchni ciała, omiokrotnie* wikszej od maksymalnej zalecanej dawki dla ludzi
wynoszcej 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 otrzymuj cych amlodypin¡ w karmie przez dwa lata, w ilo¢ci tak dobranej, aby
zapewni£ dawk¤ dobow¥ 0,5, 1,25 i 2,5 mg/kg/dob¦, nie stwierdzono oznak działania rakotwórczego.
Najwi§ksza dawka (u myszy zbli¨ona, a u szczurów dwukrotnie wi©ksza od maksymalnej zalecanej
dawki dla ludzi, wynoszªcej 10 mg, w mg/m2 powierzchni ciała*) była zbli«ona do maksymalnej
tolerowanej dawki dla myszy, ale nie dla szczurów.
W badaniach mutagenno¬ci nie stwierdzono działa zwi®zanych z podawanym lekiem na poziomie
genów ani chromosomów.
*W oparciu o mas¯ ciała pacjenta wynosz°c± 50 kg.
Walsartan
Dane niekliniczne, wynikaj²ce z konwencjonalnych bada³ farmakologicznych dotycz´cych
bezpieczeµstwa, bada¶ toksyczno·ci po podaniu wielokrotnym, genotoksyczno¸ci, rakotwórczo¹ci
oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa, nie ujawniajº szczególnego zagro»enia dla
człowieka.
U szczurów dawki toksyczne u matki (600 mg/kg mc./dob¼) w trakcie ostatnich dni ci½¾y i laktacji
prowadziły do mniejszego wska¿nika przeÀywalnoÁci, mniejszego przyrostu masy ciała i opóÂnienia
rozwoju (oddzielnie małÃowiny usznej i otwór w kanale słuchowym) u potomstwa (patrz punkt 4.6).
Takie dawki u szczurów (600 mg/kg mc./dobÄ) sÅ około 18-krotnie wiÆksze od maksymalnej
zalecanej dawki u ludzi, w mg/m2 pc. (w obliczeniach przyjÇto doustnÈ dawkÉ 320 mg/dobÊ i pacjenta
o masie ciała 60 kg).
W przedklinicznych badaniach bezpieczeËstwa duÌe dawki walsartanu (od 200 do 600 mg/kg mc.)
powodowały u szczurów obniÍenie parametrów czerwonych krwinek (erytrocyty, hemoglobina,
hematokryt) i zmiany w hemodynamice nerek (nieznacznie zwiÎkszone stÏÐenie azotu mocznika we
krwi, rozrost kanalików nerkowych i bazofiliÑ u samców). Takie dawki u szczurów (200 do
600 mg/kg mc./dobÒ) sÓ około 6-krotnie i 18-krotnie wiÔksze od maksymalnej zalecanej dawki u ludzi
wyraÕonej w mg/m2 pc. (w obliczeniach przyjÖto doustn× dawkØ 320 mg/dobÙ i pacjenta o masie ciała
60 kg).
U małp marmozet przy stosowaniu porównywalnych dawek zmiany były zbliÚone, choÛ ciÜÝsze,
szczególnie w nerkach, gdzie zmiany rozwinÞły siß w nefropatià, obejmujácâ równieã zwiäkszone
ståæenie azotu mocznika i kreatyniny we krwi.
W obu gatunkach zaobserwowano równieç przerost komórek aparatu przykłèbuszkowego. Uznano, ée
wszystkie zmiany zostały spowodowane farmakologicznym działaniem walsartanu, który wywołuje
długo utrzymujêce sië niedociìnienie títnicze, szczególnie u marmozet. W przypadku stosowania
walsartanu u ludzi w dawkach terapeutycznych wydaje siî, ïe przerost komórek aparatu
przykłðbuszkowego nie ma odniesienia.
6.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

Exforge HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg tabletki powlekane
Rdzeñ
Celuloza mikrokrystaliczna
Krospowidon (typ A)
Krzemionka koloidalna bezwodna
Magnezu stearynian

Otoczka
Hypromeloza, typu 2910 (3 mPa.s)
Tytanu dwutlenek (E171)
Makrogol 4000
Talk
Exforge HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg tabletki powlekane
Rdzeò tabletki
Celuloza mikrokrystaliczna
Krospowidon (typ A)
Krzemionka koloidalna bezwodna
Magnezu stearynian
Otoczka
Hypromeloza, typu 2910 (3 mPa.s)
Makrogol 4000
Talk
Tytanu dwutlenek (E171)
óelaza tlenek ôółty (E172)
õelaza tlenek czerwony (E172)
Exforge HCT 5 mg/160 mg/25 mg tabletki powlekane
Rdzeö tabletki
Celuloza mikrokrystaliczna
Krospowidon (typ A)
Krzemionka koloidalna bezwodna
Magnezu stearynian
Otoczka
Hypromeloza, typu 2910 (3 mPa.s)
Makrogol 4000
Talk
Tytanu dwutlenek (E171)
÷elaza tlenek øółty (E172)
Exforge HCT 10 mg/160 mg/25 mg tabletki powlekane
Rdzeù tabletki
Celuloza mikrokrystaliczna
Krospowidon (typ A)
Krzemionka koloidalna bezwodna
Magnezu stearynian
Otoczka
Hypromeloza, typu 2910 (3 mPa.s)
Makrogol 4000
Talk
úelaza tlenek ûółty (E172)

Exforge HCT 10 mg/320 mg/25 mg tabletki powlekane
Rdzeü tabletki
Celuloza mikrokrystaliczna
Krospowidon (typ A)
Krzemionka koloidalna bezwodna
Magnezu stearynian
Otoczka
Hypromeloza, typu 2910 (3 mPa.s)
Makrogol 4000
Talk
ýelaza tlenek þółty (E172)
6.2

Niezgodnoÿci farmaceutyczne

Nie dotyczy.
6.3

Okres wanoci

2 lata
6.4

Specjalne rodki ostronoci podczas przechowywania

Nie przechowywa w temperaturze powyej 30°C.
Przechowywa w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgoci.
6.5

Rodzaj i zawarto

opakowania

Blistry z PVC/PVDC. Jeden blister zawiera 7, 10 lub 14 tabletek powlekanych.
Wielko opakowa : 14, 28, 30, 56, 90, 98 lub 280 tabletek powlekanych.
Opakowania zbiorcze zawierajce 280 tabletek, składajce si z 20 pudełek tekturowych, z których
kade zawiera 14 tabletek.
PVC/PVDC blister perforowany podzielny na dawki pojedyncze do uytku w lecznictwie
zamknitym:
Wielko opakowa: 56, 98 lub 280 tabletek powlekanych
Opakowania zbiorcze zawierajce 280 tabletek, składajce si z 4 pudełek tekturowych, z których
kade zawiera 70 tabletek.
Nie wszystkie wielkoci opakowa musz znajdowa si w obrocie.
6.6

Specjalne rodki ostro!no"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 PRZEDŁU'ENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 16 pa(dziernika 2009
Data ostatniego przedłu)enia pozwolenia: 30 czerwca 2014
10.

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ*+CIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10/2019
Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym s, dost-pne na stronie internetowej
Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu

