
Саудалық атауы    орташа бауыр жеткіліксіздігімен емделушілерде және дені сау еріктілерде кандесартан  
Адвант цилексетилінің 16 мг дозасын бір рет қабылдағаннан кейін жеңіл бауыр 

жеткіліксіздігімен емделушілерде  кандесартанның AUC көрсеткішінің 30%-ға, орташа 
Халықаралық патенттелмеген атауы   бауыр жеткіліксіздігімен емделушілерде 145%-ға дейін артқаны анықталған. Жеңіл 
Кандесартан бауыр жеткіліксіздігімен емделушілерде кандесартанға Cmax көрсеткішінің 56%-ға 

дейін және орташа бауыр жеткіліксіздігімен емделушілерде 73%-ға дейін артқаны 
Дәрілік түрі   анықталған. Ауыр бауыр жеткіліксіздігімен емделушілерде кандесартан цилексетилінің 
8 мг және 16 мг таблеткалар фармакокинетикасы зерттелмеген. 

Адванта фармакокинетикасы балалар мен 18 жасқа дейінгі жасөспірімдерде 
Құрамы зерттелмеген. 
Бір таблетканың құрамында:
белсенді зат -  8 мг   кандесартан   цилексетилі                          Фармакодинамикасы  
қосымша заттар: гипромеллоза (HPMC 6 срs), лактоза, полисорбат 80, кальций Ангиотензин II – ренин-ангиотензин-альдостерон жүйесінің негізгі гормоны. 
кармеллозасы, магний стеараты, темірдің сары тотығы. Ангиотензин II-нің негізгі физиологиялық әсері вазоконстрикция, альдостерон 
Бір таблетканың құрамында: өндірілуін ынталандыру, сулы-электролитті гомеостазды реттеу  және жасушалық өсуді 
белсенді зат -  16 мг кандесартан   цилексетилі                                                        ынталандыру болып табылады.  Осы әсерлердің бәрі 1 түрдегі (АТ рецепторлар) 1 

қосымша заттар: гипромеллоза (HPMC 6 срs), лактоза, полисорбат 80, кальций ангиотензинді рецепторлармен ангиотензин II –нің өзара  әрекеттесуімен байланысты .
кармеллозасы, магний стеараты, Адвант–1 түрдегі (АТ рецепторов) ангиотензин II рецепторларының іріктелген 1 

антагонисі. 
Сипаттамасы     Кандесартан тамырлардың тегіс бұлшықеттерінде, бүйрек үсті бездерінде ангиотензин 
8 мг таблеткалар: II-нің 1 түрдегі (AT ) ангиотензинді рецепторлармен байланысуын іріктеп бөгеу арқылы 1 

Төрт бұрышты, бір жағында сызығы бар және екінші жағы тегіс, қалыңдығы  2.5-тен 3.5 ангиотензин II-нің тамыр тарылтқыш және альдостерон - бөлетін әсерін бөгейді және 
мм-ге дейін, ені 6.10-нан 6.50 мм-ге дейін, ұзындығы  6.10-нан  6.50 мм-ге  дейін  крем түсті ангиотензин II-нің вазоконстрикторлы және альдостерон-бөлетін қызметіне  кедергі 
таблеткалар. келтіреді. Кандесартанның әсері  ангиотензин II синтезі жолына байланысты емес.
16 мг таблеткалар: Кандесартан ангиотензин I-дің ангиотензин II-ге ауысуын және  брадикининнің 
Төрт бұрышты, бір жағында сызығы бар және екінші жағы тегіс, қалыңдығы  2.80-нен  3.80 бұзылуын жүргізетін ангиотензинөзгертуші ферментті (АӨФ) тежемейді. Кандесартан 
мм-ге, ені 7.80-нен  8.20 мм-ге дейін, ұзындығы  7.80-нен  8.20 мм-ге дейін ақ түсті АӨФ-ға әсер етпейді және брадикининнің немесе  Р субстанциясының жинақталуына 
таблеткалар. әкелмейді. Кандесартан басқа гормондар рецепторларымен байланыспайды және 

жүрек-қантамыр жүйесі қызметін реттеуге қатысатын ионды өзекшелерді бөгемейді. 
Терапиялық тобы Ангиотензина II-нің  AT  рецепторларын бөгеу нәтижесінде  рениннің, ангиотензин I, 1

Ренин – ангиотензин жүйесіне әсер ететін препараттар. ангиотензин II-нің деңгейі дозаға байланысты жоғарылайды  және альдостеронның қан 
Ангиотензин II антагонистері. плазмасындағы концентрациясы төмендейді. Кандесартан артериялық гипертензияда  
АТЖ коды  С09СА06 артериялық қысымның (АҚ) дозаға байланысты ұзаққа төмендеуін туындатады. 

Препараттың гипертензияға қарсы әсері жүректің жиырылу жиілігін (ЖЖЖ) өзгертпей, 
Фармакологиялық қсиеттері қантамырларының жалпы шеткергі қарсыласуын төмендетуіне байланысты. 
Фармакокинетикасы  Препараттың бірінші дозасын қабылдағаннан кейін айқын артериялық гипотензия 
Сіңуі жағдайы, сондай-ақ емді тоқтатқаннан кейін тоқтату әсері  («рикошет» синдромы)  
Кандесартан цилексетилі ішу арқылы қабылданатын дәрінің тегі болып табылады. Ас тіркелмеген.
қорыту жолынан эфирлі гидролиз жолымен сіңірілгенде тез белсенді зат–кандесартанға Адванттың бірінші дозасын қабылдағаннан кейін  гипертензияға қарсы әсері  2-сағат 
айналады, 1 түрдегі (АТ - рецепторларымен) ангиотензинді рецепторлармен берік 1 ішінде дамиды. Препаратпен бекітілген дозада ұзақ емдеу аясында АҚ ең көп 
байланысады және ақырын диссоциирленеді, өзінің агонисті жоқ. Кандесартан - іріктелген төмендеуіне әдетте  4 апта ішінде жетеді және емдеу барысында сақталады. Тәулігіне бір 
At ангиотензин II рецепторы антагонисінің түрі. Адвантаны қабылдағаннан кейін  1 рет тағайындалатын Адвант, препараттың келесі дозаларын қабылдау аралығында  
кандесартанның абсолютті  биожетімділігі  15% жетеді. аздаған ауытқумен 24 сағат ішінде АҚ-ның тиімді және біртіндеп төмендеуімен 
Ішке қабылдағаннан кейін 3-4 сағаттан соң С (қан плазмасындағы ең жоғарғы max қамтамасыз етеді. Препараттың тиімділігі емделушінің жасы мен жынысына 
концентрациясы) жетеді. Ас қабылдау кандесартанның биожетімділігіне әсер етпейді. байланысты емес. Кандесартан цилексетилін 8-16 мг дозада 12 апта бойы қабылдау 
Метаболизм артериялық гипертензия және II түрдегі қант диабетімен емделушілерде глюкоза деңгейі 
Кандесартан аздап бауыр метаболизміне ұшырайды, және орто-диэтилдену жолымен мен  липидті бейініне жағымсыз әсер етпейді.   
белсенді емес метаболитке айналады.
Таралуы Қолданылуы 
Кандесартанның таралу көлемі 0.13 л/кг. құрайды. Кандесартан плазма ақуыздарымен - артериялық гипертензияда
>99% жоғары байланысады, эритроциттерге өтпейді. - созылмалы жүрек жеткіліксіздігі және сол жақ қарыншаның систолалық қызметінің 
Шығарылуы бұзылуында (ФВЛЖ < 40% төмендеуі) ангиотензин- өзгертуші фермент (АӨФ) 
Орто-диэтилденуге ұшырап, соңынан бауырда ыдырайтын минорлы метаболитке т е ж е г і ш т е р і н е  қ о с ы м ш а  е м  р е т і н д е  н е м е с е  А Ө Ф  т е ж е г і ш т е р і  
айналады. Кандесартанның жартылай шығарылу кезеңі шамамен 9 с. Бір рет және бірнеше жақпаушылығында. 
рет қабылдағанда кандесартанның фармакокинетикасы дозаға байланысты (ішке 
қабылдағанда доза 32 мг жетуі мүмкін). Кандесартанды тәулігіне бір рет ұзақ уақыт Қолдану тәсілі және дозалары 
қабылдау жинақталуға әкелмейді. Адвантты тәулігіне бір рет кез келген уақытта, ас қабылдауға байланыссыз қабылдауға 
Кандесартанның жалпы плазмалық  клиренсі  0.37 мл/мин/кг, бүйректік клиренсі 0.19 болады.  
мл/мин/кг. Кандесартанды ішке қабылдағанда дозаның  26% жуығы өзгермеген күйінде Артериялық  гипертензия 
несеппен шығарылады. Адванттың ұсынылатын бастапқы және демеуші дозасы тәулігіне 8 мг құрайды. 

Артериялық қысымын ары қарай төмендету керек емделушілерге дозаны тәулігіне бір 
Айрықша клиникалық жағдайлардағы фармакокинетикасы рет 16 мг дейін жоғарылату ұсынылады.  Ең жоғарғы гипертензияға қарсы әсерге емді 
Адванттың фармакокинетикасы егде жастағы емделушілерде зерттелген. Бірдей дозада бастағаннан кейін 4 апта ішінде жетеді. Егер  Адвантпен емдеу артериялық қысымның 
қабылдағанда кандесартанның плазмалық концентрациясы 65 жастан асқандарда оңтайлы деңгейге дейін төмендеуіне әкелмесе, емге  тиазидті диуретикті  қосу 
жастармен салыстырғанда  жоғары деңгейге жетеді  (С  >50 %,  AUC көрсеткіші шамамен  max ұсынылады.
80% жоғары). 
Егде жастардағыларда дозаны түзету қажет етілмейді. Бүйрек қызметінің бұзылуымен емделушілер 
Артериялық гипертензия және бүйрек жеткіліксіздігімен емделушілерде кандесартанның Бүйрек қызметінің жеңіл немесе орташа бұзылуымен емделушілерде (креатинин 

2 С жоғарылауы байқалған. Гемодиализдегі емделушілерде анықталған кандесартанның клиренсі 30 мл/мин/1.73 м дене беткейінің көлеміне)  препараттың бастапқы дозасын max 

фармакокинетикалық параметрлері, бүйрек қызметінің ауыр бұзылуымен өзгертудің қажеттігі жоқ.
2 емделушілердегідей болады. Бүйрек қызметінің ауыр бұзылуымен (креатинин клиренсі < 30 мл/мин/1.73 м дене 

Орташа бүйрек жеткіліксіздігімен науқастарда дозаны түзетудің қажеті жоқ. Жеңіл және беткейінің көлеміне) емделушілерде препаратты қолданудың клиникалық тәжірибесі 
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шектеулі; бұл жағдайда бастапқы 4 мг. тәуліктік дозада емдеу мүмкіндігін қарастыру сақтап қажет болғанда  гиповолемияны түзету керек, әсіресі АӨФ тежегіштерімен және  
керек. калийсақтағыш диуретиктермен бірге тағайындағанда қан сарысуындағы калий 

деңгейін үнемі бақылап отыру ұсынылады. 
Бауыр  қызметінің бұзылуымен емделушілер Ангиотензина II антагонистерін қабылдайтын емделушілерде, анестезия кезінде және 
Бауыр қызметінің жеңіл немесе орташа бұзылуымен емделушілерде емді тәулігіне бір рет хирургиялық араласуларда ренин-ангиотензинді жүйесінің бөгелуі нәтижесінде  
тәуліктік 2 мг дозада бастау ұсынылады, қажет болғанда дозаны ары қарай арттыру артериялық гипотензия дамуы мүмкін. Өте сирек, көктамыр ішіне сұйықтық 
ұсынылады. Бауырдың ауыр зақымдануымен науқастарда қолданудың клиникалық және/немесе вазопрессорлар енгізуді талап ететін ауыр  артериялық гипотензия 
тәжірибесі шектеулі. жағдайлары анықталуы мүмкін.  Алғашқы гиперальдостеронизммен емделушілер 

әдетте ренин-ангиотензин-альдостеронді жүйеге әсер ететін антигипертензивті 
Созылмалы жүрек жеткіліксіздігі препараттармен емге төзімді. Осыған байланысты Адвантты осындай емделушілерге 
Адванттың ұсынылған бастапқы дозасы  тәулігіне 4 мг құрайды. Тәулігіне бір рет 32 мг тағайындау ұсынылмайды.
дейін  немесе ең жоғары көтерімді дозаға дейін 2 аптадан кем емес аралықпен екі есе 
жоғарылата отырып арттырады. Педиатрияда қолданылуы

Препаратты балалар мен 18 жасқа дейінгі жасөспірімдерге қолдану ұсынылмайды  
Емделушілердің ерекше тобы  (қолданудың қауіпсіздігі мен тиімділігі анықталмаған).
Егде жастағы емделушілерге препарат дозасын өзгертудің қажеті жоқ.

Дәрілік заттың көлік құралдары мен әртүрлі механизмдерді басқару 
Жағымсыз әсерлері қабілетіне  әсер ету ерекшеліктері.
- бас ауыруы, бас айналуы Емделу барысында көлік құралдарын басқару мен басқа да зейінді жұмылдыру мен 
- миалгия, артралгия, арқаның ауыруы психомоторлы реакциялар шапшаңдығын қажет ететін әлеуетті қаупі бар қызмет 
- жүрек айнуы  түрлерімен айналысуда сақтық шараларын сақтау керек.
- астения
- тахикардия, жүректің қатты соғуы Артық дозалануы
- тершеңдік Белгілері: айқын артериялық гипотензия, бас айналуы, тахикарди, парасимпатикалық 
- респираторлы жұқпалардың жиілігінің жоғарылауы стимуляциядан кейін брадикардия дамуы мүмкін.
- бауыр қызметінің бұзылуы және  гепатит Емі: белгісіне қарай. Емделушіні арқасына жатқызып, басын төмен түсіру керек. Қажет 
- нейтропения, лейкопения  және агранулоцитоз жағдайда мысалы натрий хлоридінің изотоникалық ерітіндісін көктамыр ішіне енгізу 
- гиперкалиемия, гипонатриемия, гиперкальциемия арқылы айналымдағы плазма көлемін арттырады.  Қажет жағдайда  
- бүйрек жеткіліксіздігін қоса, бүйрек  қызметінің бұзылуы симпатомиметикалық препараттар тағайындалуы мүмкін. Кандесартан гемодиализде 
- терінің қышуы және есекжем, ангионевротикалық ісіну шығарылмайды. 
- гиперурикемия, подагра

Шығарылу түрі және қаптамасы
Қолдануға болмайтын жағдайлар 7 таблеткадан  лакталған  алюминий фольгадан жасалған пішінді ұяшықты қаптамаға 
- кандесартан цилексетиліне немесе препараттың басқа компоненттеріне  асқын салынған. 

сезімталдықта 2 пішінді қаптамадан қолданылуы жөніндегі мемлекеттік және орыс тіліндегі 
- асқын гиперальдостеронизмде (емге төзімділікте) нұсқаулықпен бірге  картоннан жасалған пәшкеге салынған. 
-  жүктілік және  лактация кезеңі
-  бауыр қызметінің айқын бұзылуында және/немесе холестаз Сақтау шарттары 

Құрғақ, жарықтан қорғалған жерде, 15 °C-ден 30 °C-ге дейінгі температурда сақтау 
Дәрілермен өзара әрекеттесулері керек.  
Кандесартан P450 цитохром жүйесімен аздаған дәрежеде метаболизденеді және емдік Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек!
дозада P450 ферментіне әсер етпейді. Аталған ферменттермен тежелетін немесе 
метаболизденетін препараттармен өзара әрекеттесуі неғайбыл. Сақтау мерзімі 
Глибенкламид, нифедипин, дигоксин, варфарин, дихлортиазид немесе ішу арқылы 3 жыл.
қабылданатын контрацептивтер секілді басқа дәрілік препараттармен бір уақытта Қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.
қабылданатын кандесартанмен емдегенде емделушілерде  айтарлықтай дәрілермен өзара 
әрекеттесуі анықталмаған.  Дәріханалардан босатылу шарттары
Адвантты басқа гипертензияға қарсы дәрілермен бірге қолданғанда  гипотензиялық әсерді  Рецепт арқылы.
күшейтеді.
Адвантты калий сақтағыш диуретиктермен, қан сарысуындағы  (мысалы, гепарин) калий 
деңгейін жоғарылатуы мүмкін  калий препараттарымен және басқа дәрілермен  қабылдау 
гиперкалиемия дамуына әкелуі мүмкін.
Литий препараттарын АӨФ тежегіштерімен бірге тағайындағанда қан сарысуында литий 
концентрациясының қайтымды жоғарылауы және уытты реакциялар дамуы хабарланған. 
Ангиотензин II рецепторлары антагонистерін қолданғанда да осындай реакциялар 
кездесуі мүмкін, сондықтан осы препараттарды біріктіріп қолданғанда қан сарысуындағы 
литий деңгейін қадағалау ұсынылады.
Кандесартанды АӨФ тежегіштерімен бірге қолданғанда жағымсыз әсерлер даму қаупі 
артады, әсіресе бүйрек қызметінің жоғарылауы және гиперкалиемия. Бұл жағдайларда 
зертханалық көрсеткіштерді мұқият қадағалау және бақылау керек. 

Айрықша нұсқаулар  
Белсендендірілген ренин-ангиотензин-альдостерон жүйесімен, мысалы, гиповолемиямен 
және тұздардың аз құрамымен (мысалы, диуретиктер қабылдайтын), емделушілерде 
симптоматикалық гипотония анықталуы мүмкін. Бұл жағдайларды  Адвантпен емдемес 
бұрын қайтару керек немесе емді дәрігердің қатаң бақылауымен жүргізеді. Гипотониия 
дамыған жағдайда емделушіні арқасына жатқызу керек және қажет болса сұйықтықты 
және/немесе вазопрессорларды көктамыр ішіне енгізуді бастау керек. Қысқа уақытқа  
гипотензивті реакция препаратты  ары қарай қолдануға қарсы көрсетілім болып 
табылмайды, емді қысымды  қалпына келтіргеннен кейін жалғастыруға болады.
Адвантпен емделу аймағында ренин-ангиотензин-альдостерон жүйесін бәсеңдететін 
басқа препараттарды қолданғандағыдай, кейбір емделушілерде бүйрек қызметінің 
бұзылуы анықталуы мүмкін. Артериялық гипертензиямен және айқын бүйрек 
жеткіліксіздігімен емделушілерді Адвантпен емдеуді қан сарысуында  калий мен 
креатинин деңгейін бақылаумен жүргізу керек.
Адвантты бүйрек жеткіліксіздігімен, бүйрек артерияларының  екі жақты тарылуымен, 
жалғыз бүйректің бүйрек артериясының тарылуымен, гиперкалиемиямен, артериялық 
немесе митралды клапанның  гемодинамикалық маңызды тарылуымен, обструктивті 
гипертрофиялық  кардиомиопатиямен  емделушілерге тағайындағанда сақтық шараларын 
сақтау керек.
Бүйрек артерияларының бір жақты немесе екі жақты тарылуымен емделушілерде АӨФ 
тежегіштерін қолданғанда қансарысуындағы  креатинин мен қандағы мочевина 
деңгейінің артуы  хабарланған, Адвантты науқастардың осы санатында ұзақ қолдану 
жөнінде зерттеулер жүргізілмесе де, осындай нәтижелер болуы мүмкін.
Жүрек жеткіліксіздігімен емделушілерде Адвантпен емделу аясында артериялық  
гипотензия  және  гиперкалиемия дамуы мүмкін, сондықтан емдеудің басында сақтық 



Торговое название   дозировки 16 мг кандесартан  цилексетила выявлено увеличение показателя AUC 
Адвант кандесартана до 30% у пациентов с легкой печеночной недостаточностью и до 145% у 

пациентов с умеренной  печеночной недостаточностью. Наблюдалось увеличение 
Международное непатентованное название  показателя C  для кандесартана до 56% у пациентов с легкой печеночной max

Кандесартан недостаточностью и до 73% у пациентов с умеренной печеночной недостаточностью. 
Фармакокинетика кандесартан цилексетила не была изучена у пациентов с тяжелой 

Лекарственная форма  печеночной недостаточностью. Фармакокинетика Адванта  не была изучена у детей и 
Таблетки  8 мг и 16 мг подростков младше 18 лет.

Cостав Фармакодинамика  
Одна таблетка  содержит: Ангиотензин II – основной гормон ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. 
активное вещество -  кандесартан цилексетила 8 мг, Основными физиологическими эффектами ангиотензина II являются вазоконстрикция, 
вспомогательные вещества: гипромеллоза (HPMC 6 срs), лактоза, полисорбат 80, стимуляция продукции альдостерона, регуляция водно-электролитного гомеостаза и 
кальция кармеллоза, магния стеарат, железа оксид желтый. стимуляция клеточного роста. Все эти эффекты опосредованы взаимодействием 
Одна таблетка  содержит: ангиотензина II с ангиотензиновыми рецепторами 1 типа (АТ рецепторы).1 

активное вещество -  кандесартан цилексетила 16 мг, Адвант – селективный антагонист рецепторов ангиотензина II 1 типа (АТ рецепторов). 1 

вспомогательные вещества: гипромеллоза (HPMC 6 срs), лактоза, полисорбат 80, Кандесартан блокирует сосудосуживающее и альдостерон-секретирующее действие 
кальция кармеллоза, магния стеарат. ангиотензина II путем селективного блокирования связывания ангиотензина II с 

ангиотензиновыми рецепторами 1 типа (AT ) в гладких мышцах сосудов, надпочечниках 1 

Описание    и препятствует  вазоконстрикторной и альдостерон-секреторной функции ангиотензина 
Таблетки  8 мг: II. 
Таблетки кремового цвета, квадратной формы, с риской на одной стороне и гладкие с Действие кандесартана не зависит от путей синтеза ангиотензина II. Кандесартан не 
другой стороны, толщиной  от 2.5 до  3.5 мм, шириной от 6.10 до 6.50 мм, длиной от  6.10 до ингибирует ангиотензинпревращающий фермент (АПФ), осуществляющий 
6.50 мм. превращение ангиотензина I в ангиотензин II и разрушение брадикинина. Кандесартан 
Таблетки  16 мг: не влияет на АПФ и не приводит к накоплению брадикинина или субстанции Р. 
Таблетки белого цвета, квадратной формы, с риской на одной стороне и гладкие с другой Кандесартан не связывается с рецепторами других гормонов и не блокирует ионные 
стороны, толщиной от 2.80 до 3.80 мм, шириной от 7.80 до 8.20 мм, длиной от 7.80 до 8.20 мм. каналы, участвующие в регуляции функции сердечно-сосудистой системы. В результате 

блокирования AT  рецепторов ангиотензина II происходит дозозависимое повышение 1
Терапевтическая группа уровня ренина, ангиотензина I, ангиотензина II и снижение концентрации альдостерона 
Препараты, влияющие на систему ренин – ангиотензин.  в плазме крови. 

При артериальной гипертензии кандесартан вызывает дозозависимое длительное Ангиотензина II антагонисты.
снижение артериального давления (АД). Антигипертензивный эффект препарата 

Код АТС  С09СА06 обусловлен снижением общего периферического сопротивления сосудов, без  
изменения частоты сердечных сокращений (ЧСС). Не отмечалось случаев выраженной 

Фармакологические свойства артериальной гипотензии после приёма первой дозы препарата, а также эффекта отмены 
Фармакокинетика  (синдром «рикошета») после прекращения терапии.
Всасывание Начало антигипертензивного действия после приема первой дозы Адванта обычно 
Кандесартан цилексетил является пролекарством для перорального применения. При развивается в течение 2-х часов. На фоне продолжающейся терапии препаратом в 
всасывании из пищеварительного тракта путем эфирного гидролиза быстро превращается фиксированной дозе максимальное снижение АД обычно достигается в течение 4 недель 
в активное вещество – кандесартан, прочно связывается с ангиотензиновыми рецепторами и сохраняется на протяжении лечения. Адвант, назначаемый один раз в сутки, 
1 типа (АТ - рецепторами) и медленно диссоциирует, не имеет свойств агониста. 1 обеспечивает эффективное и плавное снижение АД в течение 24 часов с 
Кандесартан - селективный AT  подтип антагониста рецептора ангиотензина II. После 1 незначительными колебаниями в интервалах между приемами очередной дозы 
приема Адванта  абсолютная  биодоступность  кандесартана достигает 15%. препарата. Эффективность препарата не зависит от возраста и пола пациентов. Прием 
С (максимальная концентрация в плазме крови)  достигается в течение 3-4 ч после max  кандесартан цилексетила в дозе 8-16 мг в течение 12 недель не оказывает негативного 
приема внутрь. Прием пищи не влияет на биодоступность кандесартана. влияния на уровень глюкозы и липидный профиль у пациентов с артериальной 
Метаболизм гипертензией и сахарным диабетом II типа.
Кандесартан подвергается незначительному печеночному метаболизму и путем орто-
диэтилирования переходит в неактивный метаболит. Распределение Показания к применению
Объем распределения кандесартана составляет 0.13 л/кг. Кандесартан связывается с - артериальная гипертензия
белками плазмы более чем на >99% и не проникает в эритроциты. - хроническая сердечная недостаточность и нарушение систолической функции 
Выведение левого желудочка (снижение ФВЛЖ<  40%) в качестве дополнительной терапии к 
Подвергаясь орто-диэтилированию, превращается в минорный метаболит, который ингибиторам ангиотензин-превращающего  фермента (АПФ) или при 
впоследствии распадается в печени. Период полувыведения кандесартана приблизительно непереносимости ингибиторов АПФ. 
9 ч. При однократном и многократном приеме фармакокинетика кандесартана носит 
линейный характер (при приеме внутрь доза может достигать 32 мг). Длительный прием Способ применения и дозы 
кандесартана один раз в сутки не приводит к кумуляции. Адвант можно принимать один раз в сутки в любое время, не зависимо от приема пищи. 
Общий плазменный клиренс кандесартана 0.37 мл/мин/кг, почечный клиренс 0.19 Артериальная гипертензия 
мл/мин/кг. При приеме внутрь кандесартана около 26%  дозы в неизмененном виде Рекомендуемая начальная и поддерживающая доза Адванта составляет 8 мг один раз в 
выводится с мочой. сутки. Пациентам, которым требуется дальнейшее снижение артериального давления, 
Фармакокинетика в особых клинических случаях рекомендуется увеличить дозу до 16 мг один раз в сутки. Максимальный 
Фармакокинетика Адванта была изучена у пациентов пожилого возраста. У лиц старше 65 антигипертензивный эффект достигается в течение 4 недель от начала лечения.
лет величина плазменной концентрации кандесартана по сравнению с молодыми при В случае если терапия Адванта не приводит к снижению артериального давления до 
приеме одинаковой дозы достигает более высокого уровня (С  >50 %, показатель AUC max оптимального уровня, рекомендуется добавить к терапии тиазидный диуретик.
примерно на 80% выше).

Пациенты с нарушением функции почекУ лиц пожилого возраста коррекция дозы не требуется.
У пациентов с легким или умеренным нарушением функции почек (клиренс креатинина  У пациентов с артериальной гипертензией и почечной недостаточностью наблюдается 

2 
30 мл/мин/1.73 м площади поверхности тела) не требуется изменение начальной дозы повышение С  кандесартана. У пациентов, находящихся на гемодиализе, были выявлены max

препарата.такие же фармакокинетические параметры кандесартана, как  у пациентов с тяжелым 
Клинический опыт применения препарата у пациентов с тяжелым нарушением функции нарушением функции почек. У больных с умеренной почечной недостаточностью 

2 
почек (клиренс креатинина < 30 мл/мин/1.73 м площади поверхности тела) ограничен; в коррекция дозы не требуется.
этом случае следует рассмотреть возможность лечения с начальной суточной дозы 4 мг.При изучении фармакокинетики кандесартана у пациентов с легкой и умеренной 

печеночной недостаточностью и у здоровых добровольцев после однократного приема 
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Пациенты с нарушением функции печени осторожность и, при необходимости, проводить коррекцию гиповолемии, 
У пациентов с нарушением функции печени легкой и средней степени тяжести рекомендуется регулярно контролировать уровень калия в сыворотке крови, особенно 
рекомендуется начинать лечение с суточной дозы 2 мг один раз в сутки, возможно при совместном назначении с ингибиторами АПФ и калийсберегающими диуретиками.
последующее увеличение дозы при необходимости. Клинический опыт применения у У пациентов, получающих антагонисты ангиотензина II, во время анестезии и при 
больных с тяжелыми поражениями печени ограничен. хирургических вмешательствах может развиться артериальная гипотензия в результате 

блокады ренин-ангиотензиновой системы. Очень редко могут отмечаться случаи 
Хроническая сердечная недостаточность тяжелой артериальной гипотензии, требующей внутривенного введения жидкости и/или 
Рекомендуемая начальная доза Адванта составляет 4 мг один раз в сутки. Повышение дозы вазопрессоров. 
до 32 мг один раз в сутки или до максимально переносимой дозы проводится путем её Пациенты с первичным гиперальдостеронизмом обычно резистентны к терапии 
удвоения с интервалами не менее 2 недель. антигипертензивными препаратами, влияющими на ренин-ангиотензин-

альдостероновую систему. В связи с этим Адвант не рекомендуется назначать таким 
Особые группы пациентов пациентам.
Пациентам пожилого возраста не требуется изменение дозы препарата. Применение в педиатрии

Не рекомендуется применять препарат у детей и подростков до 18 лет (безопасность и 
Побочные действия эффективность применения не установлены). 
-  головная боль, головокружение Осебенности влияния лекарственного средства на способность управлять 
-  миалгия, артралгия, боль в спине транспортными средствами и к управлению различными механизмами
-  тошнота В период лечения необходимо соблюдать острожность при управлении транспортными 
-  астения средствами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, 
-  тахикардия, сильное сердцебиение требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных 
-  повышенное потоотделение реакций.
-  повышение частоты респираторных инфекций
-  нарушение функции печени и гепатит Передозировка
-  нейтропения, лейкопения  и агранулоцитоз Симптомы: выраженная артериальная гипотензия, головокружение, тахикардия; 
-  гиперкалиемия, гипонатриемия, гиперкальциемия брадикардия может развиться после парасимпатической стимуляции.
- нарушение почечной функции, включая почечную недостаточность Лечение: симптоматическое. Уложить пациента на спину, опустить голову вниз. При 
-  зуд кожи и крапивница, ангионевротический отек необходимости следует увеличить объем циркулирующей плазмы, например, путем 
-  гиперурикемия, подагра внутривенного введения изотонического раствора хлорида натрия. В случае 

необходимости могут быть назначены симпатомиметические препараты. Кандесартан 
Противопоказания не выводится при гемодиализе.
- гиперчувствительность к кандесартан цилексетилу или другим компонентам препарата  
-  первичный гиперальдостеронизм (резистентность к терапии) Форма выпуска и упаковка  
-  беременность и период лактации По 7 таблеток помещают в контурную ячейковую упаковку из лакированной 
-  выраженные нарушения функции печени и/или холестаз алюминиевой фольги. 

По 2 контурные упаковки вместе с инструкцией пo применению на государственном и 
Лекарственные взаимодействия русском языках помещают в пачку из картона.
Кандесартан метаболизируется в незначительной степени системой цитохрома P450 и в 
терапевтических дозах не оказывает влияния на ферменты P450. Взаимодействия с Условия хранения 
препаратами, ингибирующими или метаболизирующимися данными ферментами Хранить  при температуре от 15°C до  30°C  в сухом и защищенном от света месте.
маловероятны.  Хранить в недоступном для детей месте!
Никаких значительных лекарственных взаимодействий у пациентов не выявлено в 
исследованиях при лечении кандесартаном, принимаемым одновременно с другими Срок хранения
лекарственными препаратами, такими как глибенкламид, нифедипин, дигоксин, 3 года.
варфарин, дихлортиазид или оральные контрацептивы.  Не применять по истечению срока годности, указанного на упаковке.
Совместное применение Адванта с другими антигипертензивными средствами 
потенцирует гипотензивный эффект. Условия отпуска из аптек
При применении Адванта с калийсберегающимим диуретиками, препаратами калия и  По рецепту. sv
другими средствами, которые могут повышать уровень калия в сыворотке крови 
(например, гепарин) может приводить к развитию гиперкалиемии.
При сочетанном назначении препаратов лития с ингибиторами АПФ сообщалось об 
обратимом повышении концентрации лития в сыворотке крови и развитии токсических 
реакций. Подобные реакции могут встречаться и при использовании антагонистов 
рецепторов ангиотензина II, поэтому рекомендуется контролировать уровень лития в 
сыворотке крови при комбинированном применении этих препаратов.
При применении кандесартана в комбинации с ингибиторами АПФ может увеличиваться 
риск развития побочных эффектов, особенно нарушения функции почек и гиперкалиемии. 
В этих случаях необходимо тщательное наблюдение и контроль лабораторных 
показателей.

Особые указания 
У пациентов с активированной ренин-ангиотензин-альдостероновой системой, например 
пациенты с гиповолемией и сниженным содержанием солей (например, принимающие 
диуретики), может наблюдаться симптоматическая гипотония. Эти состояния следует 
устранить до начала лечения Адвантом или лечение следует проводить под строгим 
врачебным контролем. В случае развития гипотонии пациента следует положить на спину 
и при необходимости назначить внутривенное введение жидкости и/или вазопрессоров. 
Кратковременная гипотензивная реакция не является противопоказанием для 
дальнейшего применения препарата, лечение может быть продолжено после 
нормализации давления.
На фоне терапии Адвантом, как и при применении других препаратов, угнетающих ренин-
ангиотензин-альдостероновую систему, у некоторых пациентов могут отмечаться 
нарушения функции почек. Лечение Адвантом у пациентов с артериальной гипертензией и 
выраженной почечной недостаточностью рекомендуется проводить под контролем уровня 
калия и креатинина в сыворотке крови. 
Следует проявлять осторожность при назначении Адванта пациентам с почечной 
недостаточностью, двухсторонним стенозом почечных артерий, стенозом почечной 
артерии единственной почки, с гиперкалиемией, гемодинамически значимым стенозом 
артериального или митрального клапана, с обструктивной гипертрофической 
кардиомиопатией.
При применении ингибиторов АПФ у пациентов с односторонним или двусторонним 
стенозом почечных артерий сообщается об увеличении уровней креатинина в сыворотке и 
мочевины в крови, хотя исследования по длительному применению Адванта у данной 
категории больных не проводились, но подобные результаты могут ожидаться.
У пациентов с сердечной недостаточностью на фоне терапии Адвантом может развиться 
артериальная гипотензия и гиперкалиемия, поэтому в начале терапии следует соблюдать 


