CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Dilzem Retard, 90 mg, tabletki RSU]HGáXĪRQ\Puwalnianiu
2.
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.DĪGDtabletka zawiera 90 mg diltiazemu chlorowodorku (Diltiazemi hydrochloridum).
Substancja pomoFQLF]DR]QDQ\PG]LDáDQLX
.DĪGDWDEOHWNDRSU]HGáuĪRQ\Puwalnianiu zawiera 243,4 mg laktozy (w postaci laktozy
jednowodnej).
3HáQ\Z\ND]Vubstancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3.
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7DEOHWNLRSU]HGáXĪRQ\Puwalnianiu.
BLDáHGZXZ\SXNáHRNUąJáHWDEOHWNLo SU]HGáXĪRQ\PXZDOQLDQLX
4.
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4.1 Wskazania do stosowania
x

x

Choroba niedokrwienna serca pod postacią:
dusznicy bolesnej stabilnej
dusznicy bolesnej niestabilnej
dusznicy bolesnej naczynioskXUF]RZHM SRVWDü3ULnzmetala)
1DGFLĞQLHQLHtĊWnicze.

-

4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
3RQLĪV]\VFKHPDWGDZNRZDQLD]DOHFDQ\MHVWu RVyEGRURVá\FK.
Choroba niedokrwienna serca
'ZDUD]\QDGREĊWDEOHWNDRSU]HGáXĪRQ\Puwalnianiu produktu Dilzem Retard (co odpowiada 180 mg
diltiazemu chlRURZRGRUNXQDGREĊ).
-HĪHOLefekt kliniczny nie jest ]DGRZDODMąF\GDZNDOHNXPRĪHE\üstopniowo ]ZLĊNV]RQDGRPJQD
GREĊ:SU]\SDGNXGáXJRWUZDáHJROHF]HQLD]]DGRZDODMąF\PHIHNWHPNOLQLF]Q\P]DOHFDVLĊ
sprawdzanie, co 2-3 PLHVLąFHF]\PRĪOLZHMest zmniejszenie dawki leku.
1DGFLĞQLHQLHWĊWQLF]H
Dwa rD]\QDGREĊWDEOHWNDRSU]HGáXĪRQ\Puwalnianiu produktu Dilzem Retard (co odpowiada 180 mg
diltiazemu FKORURZRGRUNXQDGREĊ 
-HĪHOLREQLĪRQHFLĞQLHQLH QLHMHVW]DGRZDODMąFHGDZNDOHNXPRĪHE\üVtoSQLRZR]ZLĊNV]RQDGR
maksymalnej dawki 360 mg diltiazemu FKORURZRGRUNXQDGREĊ
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:SU]\SDGNXZ\VWąSLHQLD]DGRZDODMąFHJRHIHNWXKLSRWHQV\MQHJRZVND]DQHMHVWUR]ZDĪHQLH]PQLHMV]HQLD
dawki diltiazemu chlorowodorku.
Produkt Dilzem Retard PXVLE\üRVWURĪQLHstosowany u pacjentóZ]]DEXU]RQąF]\QQRĞFLąZąWURE\i/lub
QHUHNRUD]XRVyEZSRGHV]á\P wieku.
']LHFLLPáRG]LHĪ
'DQHGRW\F]ąFHEH]SLHF]HĔVWZDVWRVRZDQLDOHNXZWHMJUXSLHSDFMHQWyZQLH]RVWDá\RFHQLRQH
Sposób podawania
Tabletki QDOHĪ\SU]\MPRZDüZFDáRĞciSU]HGSRVLáNDPLSRSLMDMąF Z\VWDUF]DMąFąLORĞFLąSáynu (np. jedna
szklanka wody).
Czas trwania leczenia
Leczenie produktem Dilzem Retard MHVW]UHJXá\GáXJRWUZDáH3U]HUZDQLHOHF]HQLDOXE]PLDQD
w dawkowaniu produktu powinnDRGE\ZDüVLĊZ\áąF]QLHpod nadzorem lekarza. Produkt Dilzem
Retard QDOHĪ\RGVWawiaüSRZROL-HVWWRV]F]HJyOQLHZDĪQHXSDFMHQWyZ]FKRUREąQLHGRNUZLHQQą
serca.
4.3 Przeciwwskazania
x NDGZUDĪOLZRĞüQDGLOWLD]HPXFKORURZRGRUHNOXEQDNtyUąNROZLHNVXEVWDQFMĊSRPRFQLF]ą
Z\PLHQLRQąw punkcie 6.1;
x zespyá FKRUHJRZĊ]áD]DWRNRZHJR]Z\MąWkiem osób z wszczepionym czynnym stymulatorem
komorowym;
x blok przedsionkowo-NRPRURZ\,,OXE,,,VWRSQLD]Z\MąWNLHPRVyE]ZV]F]HSLRQ\PF]\QQ\P
stymulatorem komorowym;
x FLĊĪNa bradykardia PQLHMQLĪ0 XGHU]HĔserca QDPLQXWĊ 
x QLHZ\GROQRĞü lewej komory serca ]]DVWRMHPSáXFQ\P
x jednoczesne stosowanie dantrolenu ZHZOHZLHGRĪ\OQ\P SDWU]SXQNW ;
x jHGQRF]HVQHVWRVRZDQLH]LZDEUDG\Qą SDWU]SXQNW .
4.4 6SHFMDOQHRVWU]HĪHQLDLĞURGNLRVWURĪQRĞci dot\F]ąFHVWRVRZDQLD
W przypadku pacjentów z zaburzeniami F]\QQRĞFLOHZHMNRPRU\VHUFDEUDG\NDUGLą U\]\NR
zaostrzenia) lub blokiem przedsionkowo-komorowym I stopnia, stwierdzonym w zapisie EKG
(ryzyko zaostrzenia i, w rzadkich przypadkach, ryzyko Z\VWąSienia EORNXFDáNRZLWHJR NRQLHF]QDMHVW
ĞFLVáDREVHUZDFja.
Przed zastosowaniem znieczulenia ogólnego QDOHĪ\SRLQIRUPRZDüanestezjologa o przyjmowaniu
diltiazemu. Leki z grupy antagonistów wapnia PRJąQDVLODü]aburzenia kurczliZRĞFi, przewodzenia
i automaW\]PXPLĊĞQLDVHUFRZHJRDWDNĪHG]LDáDQLHrozszerzająFe nDF]\QLDNUZLRQRĞQHĞURGNyZ
stosowanych do znieczulenia.
8RVyEZSRGHV]á\PZLHNXLSDFMHQWyZ]QLHZ\GROQRĞFLąQHUHNOXEZąWURE\PRĪHZ\VWąSLü
]ZLĊNV]Hnie VWĊĪHQLDGLOWLD]Hmu w osoczu. Wszelkie stan\VWDQRZLąFHSU]HFLZZVND]DQLHGR
stosowania produktu lecznLF]HJRRUD]ZVND]XMąFHQDNRQLHF]QRĞüSRGMĊFLDĞURGNyZRVWURĪQRĞFL
GRW\F]ąF\FKVWRVRZDQLD, QDOHĪ\VWDUDQQLHREVHUZRZDüLĞFLĞOHPRQLWRURZDüGRW\F]\WR szczególnie
kontroloZDQLDF]ĊVWRĞFLDNFMLVHrcDQDSRF]ąWNXOHF]HQLD
Stosowanie leków z grupy antagonistów wapniaWDNLFKMDNGLOWLD]HPPRĪHZLą]DüVLĊ]H]PLDQDPL
QDVWURMXZW\P]GHSUHVMą
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3RGREQLHMDNLQQLDQWDJRQLĞFLZDSQLa, diltiazem hamuje motoU\NĊSU]HZRGXSRNDUPowego, dlatego
QDOHĪ\]DchRZDüV]F]HJyOQąRVWURĪQRĞüZSU]\SDGNXVWRVRZDQLDproduktu u pacjentów, u których
LVWQLHMHU\]\NRQLHGURĪQRĞFLMHOLW5HV]WNLSURGXNWXZSRVWDFLWDEOHWHNRSU]HGáXĪRQ\PXZDOQLDQLX
PRJąSRMDZLüVLĊZNDOHSDFMHnta; fakt ten nie ma jednak znaczenia klinicznego.
6SHFMDOQHRVWU]HĪHQLDGRW\F]ąFHVXEVWDQFMLSRPRFniczych
Laktoza
Produkt leczniczy nLHSRZLQLHQE\üVWRVRZDQ\XSDFMHQWyZ]U]DGNRZ\VWĊSXMąFąG]LHG]LF]Qą
QLHWROHUDQFMąJDODNWR]\brakiem laktazy lub zespoáHP]áHJRZFKáDQLDQLa glukozy-galaktozy.
Sód
PURGXNWOHF]QLF]\]DZLHUDPQLHMQLĪPPRO  mg) sodu na WDEOHWNĊRSU]HGáXĪRQ\PXZDOQLDQLX, to
znaczy produkt X]QDMHVLĊ]DÄZROQ\RGVRGX´
4.5

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Produkty lecznicze przeciwwskazane do jednoczesnego stosowania:
Dantrolen (we wlewie GRĪ\OQ\P ZSU]\SDGNXMHGQRF]HVQHJRSRGDQLDZHUDSDPLOXLGDQWUROHQX
GRĪ\OQLHzwierzĊWRPlaboratoryjnym obserwowano zwykle migotanie komór ]DNRĔF]RQH zgonem.
Z WHJRZ]JOĊGXskojarzenie antagonisty wapnia ]GDQWUROHQHPPRĪHE\üSRWHQFMDOQLHQLHEH]SLHFzne
(patrz punkt 4.3).
Iwabradyna: MHGQRF]HVQHVWRVRZDQLH]LZDEUDG\QąMHVWSU]HFLZVND]DQH, zHZ]JOĊGXQDX]XSHáQLDMąFH
VLĊ G]LDáDQLH iwabradyny i diltiazemu SROHJDMąFHQDzmniejszeniu F]ĊVWRĞFL akcji serca (patrz punkt
4.3).
Jednoczesne stosowanie wymagDMąFe zachowaniDRVWURĪQRĞFL
Lit - U\]\NRQDVLOHQLDG]LDáDnia neurotoksycznego litu.
Pochodne azotanów - QDVLOHQLHG]LDáDQLDKLSRWHQV\MQHJRLU\]\NRRPdlenia (addytywne G]LDáDQie
rozszerzDMąFHnaczynia NUZLRQRĞQH XZV]\VWNLFKSDFMHQWyZSU]\MPXMąF\FKDntagonistów wapnia
PRĪQDUR]SRF]ąüSRGDZDQLHpochodnych azotanów tylko stopniowo ]ZLĊNV]DMąF dawkĊ.
Teofilina - ]ZLĊNV]HQLH VWĊĪHQLDWHRILOLQ\ZHNUZL.
LekLEORNXMąFHreceptory alfa-adrenergiczne - nasLOHQLHG]LDáDQLDSU]HFLZQDGFLĞQLHQLRZHJR jednoczesne stosowanie OHNyZEORNXMąF\FKreceptory alfa-adrenergiczne PRĪHZ\ZRáDüOXEQDVLOLü
QLHGRFLĞQLHQLH. Stosowanie diltiazemu w skojarzeniu z alfa-adrenolitykiem PRĪQDUR]ZDĪ\ü
Z\áąF]QLHSRGZDUXQNLHPĞFLVáego monitorowaQLDFLĞQLHQLDWĊWQLF]HJR.
Amiodaron, digoksyna - ]ZLĊNV]HQLHU\]\NDZ\VWąSLHQLDEUDG\NDUGLL nDOHĪ\]DFKRZDüRVWURĪQRĞü
w SU]\SDGNXMHGQRF]HVQHJRVWRVRZDQLDW\FKOHNyZ]GLOWLD]HPHP]ZáDVzcza u RVyEZSRGHV]á\P
wieku i w przypadku stosowania GXĪ\FKdawek.
/HNLEORNXMąFHreceptory beta-adrenergiczne - PRĪOLZRĞüZ\VWąSLHQLD]DEXU]HĔU\WPXVHUFD Z\UDĨQD
bradykardia, blok zatokowy ]DEXU]HĔSU]HZRG]HQLD]DWRNRZR-przedsionkowego i przedsionkowokomorowego oraz niew\GROQRĞFLVHUFD G]LDáDQie synergiczne). Takie VNRMDU]HQLHPRĪQD]DVWRVRZDü
jedyniHZZDUXQNDFKXPRĪOLZLDMąF\FKĞFLVáąREVHUZDFMĊNOLQLF]QąLSRGNRQWUROą(.*]ZáDV]F]DQD
SRF]ąWNXOHF]HQia.
Inne leki przeciwarytmiczne - pRQLHZDĪ dilWLD]HPPDG]LDáDQLHprzeciwarytmiczne, nie zalHFDVLĊMHJR
jednoczesnego stosowania z innymi lekami pr]HFLZDU\WPLF]Q\PL GRGDWNRZHU\]\NRQDVLOHQLDG]LDáDĔ
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QLHSRĪąGDQ\FK]HVWURQ\VHUFD 7DNLHVNRMDU]HQLHPRĪQD]DVWRVRZDüMHG\QLHZ warunkach
XPRĪOLZLDMąFyFKĞFLVáąREVHUZDFMĊ NOLQLF]Qąi pod kontroląEKG.
Karbamazepina - ]ZLĊNV]HQLH VWĊĪHQLDNDUEDPD]epiny we krwi: zDOHFDVLĊR]QDF]DQLHVWĊĪHĔ
karbamazepiny w osoczu i w razie potrzeby odpowiednie dostosowanie dawki.
Ryfampicyna - ryzyko zmniejszenia sWĊĪenia diltiazemu w osoczu po rozpRF]ĊFLXOHF]Hnia
ryfampicyQą 1DOHĪ\ĞFLĞOHPRQLWRURZDüVWDQSDFMHnta podczas rozpoczynania OXENRĔF]HQLDleczenia
U\IDPSLF\Qą.
$QWDJRQLĞFLUHFHSWRUD+2 (cymetydyna, ranitydyna) - ]ZLĊNV]HQLH VWĊĪHQLDGLOWLD]HPXZRVRFzu.
3DFMHQWyZSU]\MPXMąFych diltiazHPQDOHĪ\ĞFLĞOe mRQLWRURZDüSRGF]DVUR]SRF]ynania OXENRĔF]HQLD
leczenLDDQWDJRQLVWąUHFHStora H20RĪHE\üNRQLHF]QHGRVWRVRZDQLHGDZNLGRERZHMGLOWLD]HPX
Cyklosporyna - ]ZLĊNV]HQLH VWĊĪHQLDF\NORVSRU\Q\ZHNUZL zaleca sLĊ]PQLHMV]HQLHGDZNi
cyklosporyny, monitorowanie F]\QQRĞFL QHUHNNRQWURORZDQLHVWĊĪHQLDF\NORVSoryny we krwi
i dostosowanie dawki w przypadku leczenia skojarzonego i po odstawieniu cyklosporyny.
Informacje RJyOQHNWyUHQDOHĪ\Z]LąüSRGXZDJĊ:
Ze wzgOĊGXQDPRĪOLZRĞüG]LDáDnia addytywnego koniec]QHMHVW]DFKRZDQLHXZDJLLRVWURĪQH
]ZLĊNV]DQLHGDwki u SDFMHQWyZSU]\MPXMąF\FKGLOWLD]HPMHGQRF]HĞQLH]LQQ\PLOHNDPL ZSá\ZDMąF\PL
QDNXUF]OLZRĞüL OXE SU]HZRGzenie serca.
Diltiazem jest metabolizowany za SRPRFąCYP3A4. Zaobserwowano umiarkowane (mnieMQLĪ2NURWQH ]ZLĊNV]HQLHVWĊĪHQLDGLOWLD]HPXZosoczu w przypadku jednoczesnego stosowania
z silniejszyPLQKLELWRUHP&<3$'LOWLD]HPMHVWWDNĪHLQKLELWRUHPizoenzymów cytochromu
CYP3A4. Jednoczesne stosowanie z innymi substratami CYP3APRĪHVSRZRGowDü]ZLĊNV]HQLH
VWĊĪHQLDw osoczu NDĪGHj z substancji. Jednoczesne stosowanie diltiazemu z induktorem CYP3A4
PRĪHSURZDG]LüGR]PQLHMV]HQLDVWĊĪHQLDGLOWLD]HPXZRVRF]X
Benzodiazepiny (midazolam, triazolam): diltiazem powoduje istotne ]ZLĊNszenie VWĊĪHnia midazolamu
LWULD]RODPXZRVRF]XRUD]Z\GáXĪHQLHich okrHVXSyáWUZDQLD1DOHĪ\]DFKRZDüV]F]HJyOQąRVWURĪQRĞü
ZSU]\SDGNXVWRVRZDQLDNUyWNRG]LDáDMąF\FKEHQ]RGLD]HSLQPHWDEROL]RZDQ\FK]DSRPRFąCYP3A4
u pacjHQWyZSU]\MPXMąF\FKdiltiazem.
Kortykosteroidy (metyloprednizolon): zahamowanie metabolizmu metyloprednizolonu (CYP3A4)
i ]DKDPRZDQLHDNW\ZQRĞFLJOLNRSURWHLQ\31DOHĪ\PRQLWRURZDüVWDQSDFMHQWDSodczas rozpoczynania
leczenia metyloSUHGQL]RORQHP0RĪHb\üNRQLHF]QHGRVWRVRwanie dawki metyloprednizolonu.
Statyny: diltiazem jest inhibitorem CYP3A4 i wykazanRĪHSRZRGXMHLVWRWQH]ZLĊNV]HQLHSROD
powierzchni SRGNU]\Zą $8& QLHNWyU\FKVWDW\Q:SU]\SDGNXMHGQRF]HVQHJRVWRVRZDQLD
z diltiazemem ryzyko rozwoju miopatii i rabdomiolizy zwią]DQH]OHF]Hniem statynami
metabolizowanymi ]DSRPRFą&<3$PRĪH E\ü]ZLĊNV]RQH-HĞOLWRPRĪOLZHMHGQRF]HĞQLH
z GLOWLD]HPHPQDOHĪ\VWRVRZDüVWDW\Q\NWyUHQLHVąPHWDEROL]RZDQHSU]H]&<3$ZLQQ\P
przypadku konieczne jHVWĞFLVáHPRQLWRURwanie pacjenta ]HZ]JOĊGXQDPRĪOLZRĞüwystąpienia
objawów podmiotowych i przedmiotowyFK]ZLą]DQ\FK]WRNV\F]Q\PG]LDáDQLHPstatyn.
Inhibitory ssaczego celu rapamycyny (kinazy mTOR): Po jednoczesnym podaniu doustnym 10 mg
syrolimusu w postaci roztworu doustnego oraz 120 mg diltiazemu odnotowano, odpowiednio, 1,4i 1,6-NURWQH]ZLĊNV]HQLHZDUWRĞFL&max LSRODSRZLHU]FKQLSRGNU]\Zą $8& V\UROLPXVX VXEVWUDWX
&<3$ 'LOWLD]HPPRĪH]ZLĊNV]DüVWĊĪHQLHHZHUolimusu we krwi poprzez zwalnianie metabolizmu
]DSRĞUHGQictwem CYP3A4 lub zmniejszanie Z\Sá\Zu ewerolimusu z komórek jelitowych za
SRĞUHGQLFWZHPJOLNRSURWHLQ\3:SU]\SDGNXMHGQRF]HVQHJRVWRVRZDQLDGLOWLD]HPXz inhibitorem
4

mTOR, np. syrolimusem, temsyrolimusem lub ewerolimusem, PRĪHZ\VWąSLüNRQLHF]QRĞü
zmniejszenia dawki tego inhibitora.
4.6 :Sá\ZQDSáRGQRĞüFLąĪĊLODNWDFMĊ
&LąĪD
,VWQLHMąbardzo RJUDQLF]RQHGDQHGRW\F]ąFHVWRVRZDQLDGLOWLD]HPXFKORURZRGRUNXXNRELHWZFLąĪ\
%DGDQLDZ\ND]Dá\WRNV\F]Q\ZSá\ZGLOWLD]HPXFKORrowodorku na reprodukFMĊXZLHOX gatunków
]ZLHU]ąW V]F]XUyZP\V]\królików). Z tego poZRGXQLH]DOHFDVLĊVtosowania diltiazemu
chlorowodorku podczas FLąĪ\MDNUyZQLHĪXkobiet w okresie rozrodczym nieVWRVXMąF\FKVNXWHF]Q\FK
metod antykoncepcji.
KDUPLHQLHSLHUVLą
Diltiazemu chlorowodorek przenika do mleka matki ZPDá\FKLORĞFLDFKGODWego jego stosowanie
w RNUHVLHNDUPLHQLDSLHUVLąMHVWSU]HFLZZVND]DQH:SU]\SDGNXNRQLHF]QRĞFLVWRVRZDQLDGLOWLD]HPX
chlorowodorku u kobiet w okresie karmienia piHUVLą QDOHĪ\NDUPLüGziecko w inny sposób.
4.7 :Sá\ZQD]GROQRĞüSURZDG]HQLDSRMD]GyZi REVáXJLZDQLDmaszyn
=SRZRGXZ\VWĊSRZDQLDG]LDáDĔQLHSRĪąGDQ\FKWM]DZURWów JáRZ\ F]ĊVWR ]áHgo samopoczucia
F]ĊVWR ]GROQRĞüSURZDG]HQLDSRMD]Gyw i obsáXJiwania maszyn PRĪHE\üzaburzona, jednak nie
SU]HSURZDG]RQRĪDGQ\FKEDGDĔ
4.8 ']LDáDQLDQLHSRĪąGDQH
&]ĊVWRĞü G]LDáDĔQLHSRĪąGDQ\FKprzedstawiono ]JRGQLH]NRQZHQFMąMedDRA: bDUG]RF]ĊVWR  
F]ĊVWR GR QLH]E\WF]ĊVWR do <1/100)U]DGNR 1/10 000 do <1/1 000); bardzo
rzadko (<1/10 000); nie]QDQD F]ĊVWRĞüQLHPRĪHE\üRNUHĞORQDQDSodstawLHGRVWĊSQ\FKGDQ\FK .
:REUĊELHNDĪGHMJUXS\RRNUHĞORQHMF]ĊVWRĞFLZ\VWĊSRZDQLDREMDZ\QLHSRĪąGDQHVąZ\PLHQLRQH
zgodnie ze zmniejs]DMąF\m sLĊQDVLOHQLem.
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niepoĪąGDQ\FK 8PRĪOLZLDWRQLHSU]HUZDQHPRQLWRURZDQLHVWRVXQNXNRU]\ĞFLGRU\]\NDVWRVRZDQLD
SURGXNWXOHF]QLF]HJR2VRE\QDOHĪące do fachowego personelu medycznego SRZLQQ\]JáDV]Dü
ZV]HONLHSRGHMU]HZDQHG]LDáDQLDQLHSRĪąGDQH]DSRĞUHGQLFWZHP'HSDUWDPHQWX0RQLWorowania
1LHSRĪąGDQ\FK']LDáDĔ3URGXNWyZ/HF]QLF]\FK8U]ĊGX5HMHVWUDFML3URGXNWyZ/HF]QLF]\FK
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Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
']LDáDQLDQLHSRĪąGDQHPRĪQD ]JáDV]DüUyZQLHĪpodmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi
podmiotu odpowiedzialnego.
4.9 Przedawkowanie
2EMDZ\NOLQLF]QHRVWUHJRSU]HGDZNRZDQLDPRJąREHMPRZDüQDVLORQHQLHGRFLĞQLHQLHNWyUHPRĪH
SURZDG]LüGo wstrząVX, bradykardiĊ zatokową z lub bez rozkojarzenia przedsionkowo-komorowego,
zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego oraz zaburzenia F]\QQRĞci nerek.
Leczenie, w warunkach V]SLWDOQ\FKREHMPXMHSáXNDQLHĪRáąGNDL OXE GLXUH]ĊRVPRW\F]Qą
W przypadku zaburzeĔ przewodzenia mRĪQDVWRVRZDüF]DVRZąHOHNWURVW\PXODFMĊVHUFD
Proponowane leczenie NRU\JXMąFH: podanie atropiny, wazopresorów, leków inotropowych, glukagonu
i glukonianu wapnia we wlewie.
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5.1 :áDĞFLZRĞFi farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: wybiórczy DQWDJRQLĞFLZDSQLa o EH]SRĞUHGQLPG]LDáDQLXQD serce,
pochodne benzotiazepiny.
Kod ATC: C08DB01
Diltiazemu chlorowodorek MHVWDQWDJRQLVWąZDSQLa6XEVWDQFMH]WHMJUXS\KDPXMąQDSá\ZZDSQLD
przez EáRQ\ komórkowe. Jako antagonista wapnia, diltiazemu chlorowodorek G]LDáDQDPLĊĞQLH
JáDGNLHZV]F]HJyOQRĞFLQDPLĊĞQLHJáDGNLHnaF]\ĔDiltiazemu chlorowodorek powoduje
]PQLHMV]HQLHFDáNRZLWHJRRSRUXREZRGRZHJRMDNRUH]XOWDWUR]V]HU]HQLDQDF]\ĔFR]Nolei prowadzi
do zmniHMV]HQLDREFLąĪHQLDQDVWĊSF]HJR2VWDWHF]QLHGRFKRG]LGR]PQLHMV]HQLDFLĞQLHQLDWĊWQLF]HJR
Diltiazemu chlorowodorek, jako antagonista wapniaPDVLOQHG]LDáDQLHQDPLĊVLHĔVHUFRZ\
W dawkach terapeutycznych diltiazemu chlorowodorek ma bezpRĞUHGQLHXMHPQHG]LDáDQLH
chrRQRWURSRZHKDPXMHZLĊFRGUXFKRZH]ZLĊNV]HQLHF]ĊVWRĞFLDNFMLVHUFDDiltiazemu chlorowodorek
opóĨQLD szybkoĞüSU]HZRG]HQLDERGĨFyZSRPLĊG]\SU]HGVLRQNLHPDNRPRUą0RĪHWDNĪHZ\ND]\ZDü
XMHPQHG]LDáDQLHLzotropowe.
5.2 WáDĞFLZRĞFLIDUPDNRNLnetyczne
:FKáDnianie i dystrybucja
Diltiazemu chlorowodorek MHVWZFKáDQLDQ\]SU]HZRGXSRNDUPRZHJRSRSRGDQLXdoustnym
w 80% - 90%.
0DNV\PDOQHVWĊĪHQLDdiltiazemu chlorowodorku w osoczu krwi Z\VWĊSXMąSR- 4 godzinach po
podaniu dousWQ\P2EMĊWRĞü dystrybucji diltiazemu chlorowodorku Z\QRVLRNRáRONJPDV\FLDáD
:Lą]DQLHOHNX]ELDáNDPLosocza wynosi 70% - 85%, z czego 35% - MHVW]ZLą]DQH]DOEXPLQDPL
Metabolizm i eliminacja
Diltiazemu chlorowodorek MHVWSUDZLHFDáNRZicie metabolizowany w ZąWURELH - w znacznym stopniu
SRGOHJDPHWDEROL]PRZLSRGF]DV³SLHUZV]HJRSU]HMĞFLD´SU]H]ZąWUREĊ GODWHJRGRVWĊSQRĞüXNáDGRZD
lekXZ\QRVLMHG\QLHRNRáR  Biotransformacja zachodzi ]XG]LDáHPizoenzymu CYP 3A4
cytochromu P-450. Wykazano obHFQRĞüQDVWĊSXMąF\FKV]ODNyZbiotransformacji tego leku:
- deacetylacja GRJáyZQ\FKPHWDEROLWyZ 1-demetylodiltiazemu oraz deacetylodilitiazemu)
- oksydatywna O i N-demetylacja
- VSU]ĊJDQLHGRPHWDEROLWyZIHQolowych.
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:SRUyZQDQLXGRGLOWLD]HPXMHJRJáywne metabolity, N-demetylodiltiazem oraz deacetylodiltiazem
Z\ND]XMąVáDEV]HG]LDáDQLHIDUPDNRORJLF]QH6LáDLFKG]LDáDQLDVWDQRZLRGSRZLHGQLRRNRáR0% lub
RNRáR- VLá\G]LDáDQLDdiltiazemu chlorowodorku,QQHPHWDEROLW\QLHVąF]\QQH
farmakologicznie. W przypadku zabuU]HĔF]\QQRĞFLZąWURE\QDOHĪ\VSRG]LHZDüVLĊRSyĨQLHQLD
metabolizmu diltiazemu chlorowodorku.
Diltiazemu chlorowodorek jest wydalany przez nerki ZRNRáRZSRVWDFLVNRQLXJRZDQ\FK
PHWDEROLWyZLZRNRáRZSRVWDFLQLH]PLHQLRQHMSozRVWDáD LORĞüMHVWZ\dalana ze stolcem.
ĝUHGQLRNUHVSyáWUZDQLDdiltiazemu chlorowodorku Z\QRVLJRG]LQ0RĪHRQZDKDüVLĊRGGR1
godzin. Okres pyáWUZDQLDdiltiazemu chlorowodorku PRĪHE\üZ\GáXĪRQ\V]F]HJyOQLHXSDFMHQWyZ
w ZLHNXSRGHV]á\POXE] zaburzeQLDPLF]\QQRĞFLZąWURE\
Diltiazemu chlorowodorek oraz jego metabolit, deDFHW\ORGLOWLD]HPPRJąZQLHZLHONLPVWRSQLX
SRGOHJDü kumulacji w osoczu krwi w przypadku wielokrotnego podawania leku.
5.3 3U]HGNOLQLF]QHGDQHREH]SLHF]HĔVWZLH
Wyniki szeroko zakrRMRQ\FKEDGDĔin vivo, jak teĪin vitro EDGDMąF\FKG]LDáDQLHPXWDJHQQHRUD]
EDGDQLDUDNRWZyUF]RĞFLin vivo E\á\XMHPQH
Diltiazem powoduje obumieranie zarodków RUD]PDG]LDáDQLHWHUDWRJHQQHXP\V]\V]F]XUyZ
i NUyOLNyZ Z\VWĊSXMąZDG\UR]ZRMRZHkrĊJRVáXSDLNRĔF]\Q , oraz zaburza páRGQRĞüXV]F]XUyZ
'RGDWNRZRXV]F]XUyZU]DGNRREVHUZRZDQRZ\VWĊSRZDQLHZDGXNáDGXVHUFRZR-naczyniowego, po
dootrzewnowym podaniu dLOWLD]HPXZGXĪ\FKGDZNDFK3RGDZDQLHOHNXZRVWDWQLPRNUHVLHFLąĪ\
u szczurów powodowDáRG\VWRFMĊL]ZLĊNV]HQLHZVNDĨQLNDXPLHUDOQRĞFLRNRáRSRURGRZHM
u potomstwa.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1. Wykaz substancji pomocniczych
Laktoza jednowodna, olej rycynowy uwodorniony, kwas stearynowy, karmeloza sodowa, magnezu
stearynian, hypromeloza, tytanu dwutlenek, talk, makrogol 6000, olej silikonowy.
6.2 1LH]JRGQRĞFLIDUPDFHXW\F]QH
Nie dotyczy.
6.3 2NUHVZDĪQRĞFL
5 lat.
6.4 6SHFMDOQHĞURGNLRVWUoĪQRĞFLpodczas przechowywania
%UDNVSHFMDOQ\FKĞURGNyZRVWURĪQRĞFLGRW\F]ąF\FKSU]HFKRZ\ZDQLD
6.5 Rod]DML]DZDUWRĞü opakowania
BlLVWU\]IROLL$O39&]DZLHUDMąFHlub 50 lub 100 tabletek, ZWHNWXURZ\PSXGHáNX
6.6 Specjalne ĞURGNLRVWURĪQRĞFLGRWyF]ąFHXVXZDQLD
%H]VSHFMDOQ\FKZ\PDJDĔ
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