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Caramlo, (8 mg+5mg), tabletki; Caramlo, (16 mg+10 mg), tabletki. Caramlo (8 mg+5 mg): Każda 

tabletka zawiera 8 mg kandesartanu cyleksetylu i 5 mg amlodypiny (w postaci amlodypiny bezylanu). 

Caramlo (16 mg+10 mg): Każda tabletka zawiera 16 mg kandesartanu cyleksetylu i 10 mg 

amlodypiny (w postaci amlodypiny bezylanu). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza 

jednowodna. Caramlo (8 mg+5 mg): Każda tabletka zawiera 60,9 mg laktozy jednowodnej. Caramlo 

(16 mg+10 mg): Każda tabletka zawiera 121,9 mg laktozy jednowodnej. Wskazania do stosowania: 

Caramlo jest wskazany jako leczenie zastępcze w leczeniu nadciśnienia tętniczego u pacjentów 

dorosłych, u których uzyskano odpowiednią kontrolę ciśnienia w wyniku stosowania amlodypiny 

i kandesartanu w takich samych dawkach jak w produkcie Caramlo, ale w postaci oddzielnych 

tabletek. Dawkowanie i sposób podawania: Dawkowanie: Pacjenci powinni stosować dawkę 

odpowiadającą ich wcześniejszemu leczeniu. Dla zazwyczaj stosowanych dawek dostępne są różne 

moce tego produktu leczniczego. Dawka 8 mg kandesartanu cyleksetylu i 5 mg amlodypiny na dobę 

dostępna jest w postaci 1 tabletki Caramlo (8 mg+5 mg). Dawka 16 mg kandesartanu cyleksetylu 

i 10 mg amlodypiny na dobę dostępna jest w postaci 2 tabletek Caramlo (8 mg+5 mg) lub 1 tabletki 

Caramlo (16 mg+10 mg). Maksymalna dawka dobowa kandesartanu cyleksetylu to 32 mg, 

a maksymalna dawka dobowa amlodypiny to 10 mg. Osoby w podeszłym wieku (65 lat lub starsze): 

Wymagana jest ostrożność podczas zwiększania dawki. Zaburzenie czynności wątroby: Nie określono 

zaleceń dotyczących dawkowania dla pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby. Caramlo jest 

przeciwwskazany u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby oraz u pacjentów 

z cholestazą. Zaburzenie czynności nerek: Nie jest wymagane dostosowanie dawkowania u pacjentów 

z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności nerek (z klirensem kreatyniny > 15 ml/min). 

U pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek zaleca się monitorowanie stężenia potasu 

i kreatyniny. Dzieci i młodzież: Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności 

Caramlo u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Brak jest dostępnych danych. Sposób podania: Tabletki 

można stosować z jedzeniem lub bez. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne, 

pochodne dihydropirydyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; Ciężkie niedociśnienie; 

Wstrząs, w tym wstrząs kardiogenny; Zwężenie drogi odpływu z lewej komory serca (np. stenoza 

aortalna dużego stopnia); Niestabilna hemodynamicznie niewydolność serca po ostrym zawale 

mięśnia sercowego; Drugi i trzeci trymestr ciąży; Ciężkie zaburzenie czynności wątroby i (lub) 

cholestaza; Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Caramlo z produktami zawierającymi 

aliskiren jest przeciwwskazane u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek 

(współczynnik filtracji kłębuszkowej, GFR <60 ml/min/1,73 m
2
). Specjalne ostrzeżenia i środki 

ostrożności dotyczące stosowania: Amlodypina: Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani 

skuteczności amlodypiny w przełomie nadciśnieniowym. Pacjenci z niewydolnością serca: Pacjenci 

z niewydolnością serca powinni być leczeni ostrożnie. W długoterminowym badaniu kontrolowanym 

placebo z udziałem pacjentów z ciężką niewydolnością serca (klasa III i IV wg NYHA) zgłaszana 

częstość występowania obrzęku płuc była większa w grupie leczonej amlodypiną niż w grupie 

placebo. Antagonistów kanałów wapniowych, w tym amlodypinę, należy ostrożnie stosować 

u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca, gdyż mogą one zwiększać w przyszłości ryzyko 

incydentów sercowo-naczyniowych oraz śmiertelność. Stosowanie u pacjentów z zaburzoną 

czynnością wątroby: U pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby okres półtrwania amlodypiny jest 

dłuższy, a wartości AUC większe; zalecenia dotyczące dawkowania nie zostały określone. Zatem 

podawanie amlodypiny należy rozpoczynać od dawek mieszczących się w dolnej granicy zakresu 

dawkowania oraz należy zachować ostrożność, zarówno na początku leczenia, jak i podczas 

zwiększania dawki. U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby może być konieczne 

powolne ustalanie odpowiedniej dawki oraz staranne monitorowanie. Stosowanie u pacjentów 

w podeszłym wieku: U osób w podeszłym wieku zwiększanie dawki powinno odbywać się 

z zachowaniem ostrożności. Stosowanie w niewydolności nerek: Amlodypinę można stosować u tych 

pacjentów w zwykłych dawkach. Zmiany w osoczowych stężeniach amlodypiny nie są powiązane ze 

stopniem zaburzenia czynności nerek. Amlodypina nie podlega dializie. Kandesartan: Zaburzenie 

czynności nerek: Podobnie jak w przypadku innych leków hamujących układ renina-angiotensyna-

aldosteron, podczas leczenia kandesartanem u pacjentów podatnych można się spodziewać 

wystąpienia zmian w czynności nerek. Gdy kandesartan stosowany jest u pacjentów z nadciśnieniem 

oraz z zaburzeniem czynności nerek, zaleca się okresowe monitorowanie osoczowych stężeń potasu 

i kreatyniny. Istnieje ograniczone doświadczenie u pacjentów z bardzo ciężką lub schyłkową 
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niewydolnością nerek (Clkreatyniny < 15 ml/min). W tej grupie pacjentów dawka kandesartanu powinna 

być ustalana ostrożnie w oparciu o dokładną kontrolę ciśnienia tętniczego. U pacjentów leczonych 

z powodu niewydolności serca, zwłaszcza u pacjentów w wieku 75 lat i starszych oraz u pacjentów 

z zaburzeniami czynności nerek, należy okresowo kontrolować czynność nerek. Podczas zwiększania 

dawki kandesartanu zaleca się monitorowanie stężenia kreatyniny i potasu w surowicy. Badania 

kliniczne dotyczące niewydolności serca nie obejmowały pacjentów ze stężeniem kreatyniny 

w surowicy > 265 μmol/1 (> 3 mg/dl). Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron 

(RAA) (ang. Renin-Angiotensin-Aldosterone-system, RAAS): Istnieją dowody, iż jednoczesne 

stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE), (ang. Angiotensin Converting Enzyme 

Inhibitors, ACEi) antagonistów receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) 

lub aliskirenu zwiększa ryzyko niedociśnienia, hiperkaliemii oraz zaburzenia czynności nerek (w tym 

ostrej niewydolności nerek). W związku z tym nie zaleca się podwójnego blokowania układu RAA 

poprzez jednoczesne zastosowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub 

aliskirenu. Jeśli zastosowanie podwójnej blokady układu RAA jest absolutnie konieczne, powinno być 

prowadzone wyłącznie pod nadzorem specjalisty, a parametry życiowe pacjenta, takie jak: czynność 

nerek, stężenie elektrolitów oraz ciśnienie krwi powinny być ściśle monitorowane. U pacjentów 

z nefropatią cukrzycową nie należy stosować jednocześnie inhibitorów ACE oraz antagonistów 

receptora angiotensyny II. Hemodializa: Podczas dializy ciśnienie krwi może być szczególnie podatne 

na zmiany, spowodowane blokadą receptora AT1 wskutek zmniejszonej objętości osocza i aktywacji 

układu renina-angiotensyna-aldosteron. Dlatego też u pacjentów poddawanych hemodializie dawka 

kandesartanu powinna być ostrożnie ustalana, przy jednoczesnym kontrolowaniu ciśnienia krwi. 

Zwężenie tętnicy nerkowej: U pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem 

tętnicy nerkowej jedynej czynnej nerki, leki wpływające na układ renina-angiotensyna-aldosteron, 

w tym antagoniści receptora angiotensyny II (AIIRA, ang. angiotensin II receptor antagonists) mogą 

powodować zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy. Przeszczepienie nerki: Brak 

doświadczenia odnośnie podawania kandesartanu u pacjentów po niedawno przeprowadzonym 

przeszczepieniu nerki. Niedociśnienie: U pacjentów z niewydolnością serca podczas leczenia 

kandesartanem może wystąpić niedociśnienie. Może do niego dojść również u pacjentów 

z nadciśnieniem w przypadku zmniejszonej objętości krwi krążącej, takich jak pacjenci otrzymujący 

duże dawki leków moczopędnych. Podczas rozpoczynania leczenia należy zachować ostrożność oraz 

należy wyrównać hipowolemię. Znieczulenie i zabiegi chirurgiczne: Podczas znieczulenia i zabiegów 

chirurgicznych u pacjentów leczonych antagonistami receptora angiotensyny II może wystąpić 

niedociśnienie, spowodowane zahamowaniem układu renina-angiotensyna. Bardzo rzadko 

niedociśnienie może być na tyle ciężkie, że uzasadniałoby zastosowanie płynów podawanych dożylnie 

i (lub) leków wazopresyjnych. Zwężenie zastawki aortalnej i mitralnej (przerostowa kardiomiopatia 

zawężająca): Tak jak w przypadku innych leków rozszerzających naczynia, zaleca się szczególną 

ostrożność u pacjentów z hemodynamicznie istotnym zwężeniem zastawki aortalnej lub mitralnej, lub 

przerostową kardiomiopatią zawężającą. Hiperaldosteronizm pierwotny: Pacjenci z pierwotnym 

hiperaldosteronizmem na ogół nie odpowiadają na przeciwnadciśnieniowe produkty lecznicze 

działające poprzez blokadę układu renina-angiotensyna-aldosteron. Dlatego też stosowanie 

kandesartanu w tej populacji nie jest zalecane. Hiperkaliemia: Skojarzone stosowanie kandesartanu 

z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, suplementami potasu, zamiennikami soli kuchennej 

zawierającymi potas lub z innymi produktami leczniczymi mogącymi zwiększyć stężenie potasu (np. 

heparyna) u pacjentów z nadciśnieniem może prowadzić do zwiększenia stężenia potasu w osoczu. 

W razie potrzeby należy rozpocząć monitorowanie stężenia potasu. U pacjentów z niewydolnością 

serca leczonych kandesartanem może wystąpić hiperkaliemia. Zaleca się okresowe kontrolowanie 

stężenia potasu w surowicy. Leczenie skojarzone inhibitorem ACE, lekiem moczopędnym 

oszczędzającym potas (np. spironolakton) i kandesartanem nie jest zalecane i należy je rozważyć 

jedynie po starannej ocenie potencjalnych korzyści i ryzyka. Ogólne: U pacjentów, u których napięcie 

naczyń oraz czynność nerek w znacznym stopniu zależą od aktywności układu renina-angiotensyna-

aldosteron (np. pacjenci z ciężką zastoinową niewydolnością serca lub z chorobą nerek, w tym ze 

zwężeniem tętnicy nerkowej), leczenie innymi lekami wpływającymi na ten układ wiązało się 

z wystąpieniem ostrego niedociśnienia, azotemii, skąpomoczu lub rzadko z ostrą niewydolnością 

nerek. Nie można wykluczyć możliwości wystąpienia podobnych działań podczas stosowania leków 

z grupy AIIRA. Podobnie jak w przypadku wszystkich leków obniżających ciśnienie tętnicze, 
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u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub niedokrwieniem naczyniowo - mózgowym, nadmierne 

obniżenie ciśnienia tętniczego może spowodować zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu. 

Działanie przeciwnadciśnieniowe kandesartanu może zostać nasilone podczas jednoczesnego 

stosowania z innymi lekami obniżającymi ciśnienie zarówno, jeśli były zalecone do leczenia 

nadciśnienia jak też w innym wskazaniu. Ciąża: Nie należy rozpoczynać leczenia AIIRA podczas 

ciąży. Jeśli dalsze leczenie AIIRA nie zostanie uznane za konieczne u pacjentek planujących ciążę 

należy zastosować inne leki przeciwnadciśnieniowe o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania 

w ciąży. W przypadku stwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać leczenie AIIRA i w razie 

potrzeby należy rozpocząć inne leczenie. Ostrzeżenie odnośnie substancji pomocniczych: Produkt nie 

powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, 

niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Działania 

niepożądane. Działania niepożądane zgłaszane wcześniej podczas stosowania jednego ze składników 

(amlodypiny lub kandesartanu) mogą stanowić potencjalne działania niepożądane produktu Caramlo. 

Działania niepożądane związane z amlodypiną: Podsumowanie profilu bezpieczeństwa: Najczęściej 

zgłaszane podczas leczenia działania niepożądane to senność, zawroty głowy, ból głowy, kołatanie 

serca, zaczerwienienie twarzy, ból brzucha, nudności, obrzęki i obrzęki wokół kostek, uczucie 

zmęczenia. Poniższe działania niepożądane zaobserwowano oraz zgłoszono podczas leczenia 

amlodypiną z następującymi częstościami: bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do <1/10); niezbyt 

często (≥1/1000 do ≤1/100); rzadko (≥1/10 000 do ≤1/1000); bardzo rzadko (≤1/10 000), częstość 

nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia krwi i układu 

chłonnego: Bardzo rzadko: Leukocytopenia, trombocytopenia. Zaburzenia układu immunologicznego: 

Bardzo rzadko: Reakcje alergiczne. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: Bardzo rzadko: 

Hiperglikemia. Zaburzenia psychiczne: Niezbyt często: Bezsenność, zmiany nastroju (w tym lęk), 

depresja; Rzadko: Splątanie. Zaburzenia układu nerwowego: Często: Senność, zawroty głowy, ból 

głowy (zwłaszcza na początku leczenia); Niezbyt często: Drżenie, zaburzenie smaku, omdlenie, 

niedoczulica, parestezje; Bardzo rzadko: Wzmożone napięcie mięśniowe, neuropatia obwodowa; 

Częstość nieznana: Zaburzenia pozapiramidowe; Zaburzenia oka: Niezbyt często: Zaburzenia widzenia 

(w tym podwójne widzenie). Zaburzenia ucha i błędnika: Niezbyt często: Szumy uszne. Zaburzenia 

serca: Często: Kołatanie serca; Bardzo rzadko: Zawał mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca (w 

tym bradykardia, częstoskurcz komorowy oraz migotanie przedsionków). Zaburzenia naczyniowe: 

Często: Zaczerwienienie twarzy; Niezbyt często: Niedociśnienie; Bardzo rzadko: Zapalenie naczyń. 

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: Niezbyt często: Duszność, zapalenie 

błony śluzowej nosa; Bardzo rzadko: Kaszel. Zaburzenia żołądka i jelit: Często: Ból brzucha, 

nudności; Niezbyt często: Wymioty, niestrawność, zmiany rytmu wypróżnień (w tym biegunka i 

zaparcie), suchość w ustach; Bardzo rzadko: Zapalenie trzustki, zapalenie błony śluzowej żołądka, 

przerost dziąseł. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: Bardzo rzadko: Zapalenie wątroby, żółtaczka, 

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (najczęściej współistniejące z cholestazą). 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Niezbyt często: Łysienie, plamica, odbarwienie skóry, 

nadmierne pocenie, świąd, wysypka, osutka; Bardzo rzadko: Obrzęk naczynioruchowy, rumień 

wielopostaciowy, pokrzywka, złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona, obrzęk 

Quinckego, nadwrażliwość na światło. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: Często: 

obrzęk wokół kostek; Niezbyt często: Bóle stawów, bóle mięśni, bolesne skurcze mięśni, bóle pleców. 

Zaburzenia nerek i dróg moczowych: Niezbyt często: Zaburzenia mikcji, nokturia, zwiększona 

częstość oddawania moczu. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: Niezbyt często: Impotencja, 

ginekomastia. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Często: Obrzęk, uczucie zmęczenia; 

Niezbyt często: Ból w klatce piersiowej, osłabienie, ból, złe samopoczucie. Badania diagnostyczne: 

Niezbyt często: Zwiększenie masy ciała, zmniejszenie masy ciała. Działania niepożądane związane 

z kandesartanem. Leczenie nadciśnienia: W kontrolowanych badaniach klinicznych działania 

niepożądane były łagodne i przemijające. Nie stwierdzono związku pomiędzy występowaniem działań 

niepożądanych a dawką leku i wiekiem pacjentów. Odsetek pacjentów przerywających leczenie 

z powodu działań niepożądanych był podobny w grupie leczonej kandesartanem (3,1%) i w grupie 

stosującej placebo (3,2%). W zbiorczej analizie danych uzyskanych z badań klinicznych z udziałem 

pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, działania niepożądane kandesartanu zdefiniowano na podstawie 

częstości występowania co najmniej o 1% większej niż po zastosowaniu placebo. Zgodnie z tą 

definicją, najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były zawroty głowy i (lub) zawroty 
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głowy pochodzenia błędnikowego, ból głowy oraz infekcja dróg oddechowych. Poniższa tabela 

przedstawia działania niepożądane z badań klinicznych i doświadczeń po wprowadzeniu do obrotu. 

We wszystkich tabelach użyto częstości: bardzo często (≥ 1/10), często (≥ 1/100 do < 1/10), niezbyt 

często (≥ 1/1000 do < 1/100), rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000) oraz bardzo rzadko (< 1/10 000). 

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: Często: Zakażenia dróg oddechowych. Zaburzenia krwi i układu 

chłonnego: Bardzo rzadko: Leukopenia, neutropenia i agranulocytoza. Zaburzenia metabolizmu 

i odżywiania: Bardzo rzadko: Hiperkaliemia, hyponatremia. Zaburzenia układu nerwowego: Często: 

Zawroty głowy i (lub) zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, ból głowy. Zaburzenia żołądka 

i jelit: Bardzo rzadko: Nudności. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: 

Bardzo rzadko: Kaszel. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: Bardzo rzadko: Zwiększenie 

aktywności enzymów wątrobowych, zaburzenia czynności wątroby lub zapalenie wątroby. Zaburzenia 

skóry i tkanki podskórnej: Bardzo rzadko: Obrzęk naczynioruchowy, wysypka, pokrzywka, świąd. 

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: Bardzo rzadko: Ból pleców, bóle stawów, bóle 

mięśni. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: Bardzo rzadko: Zaburzenia czynności nerek, w tym 

niewydolność nerek u predysponowanych pacjentów. Wyniki z badań laboratoryjnych: Nie 

stwierdzono istotnego klinicznie wpływu kandesartanu na wyniki podstawowych badań 

laboratoryjnych. Podobnie jak w przypadku innych leków hamujących układ renina-angiotensyna-

aldosteron, obserwowano nieznaczne zmniejszenie stężenia hemoglobiny. Zwykle, u pacjentów 

otrzymujących kandesartan, nie ma konieczności wykonywania rutynowych badań laboratoryjnych. 

Jednakże, u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, zaleca się okresowe badanie stężenia potasu 

i kreatyniny w surowicy. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Po dopuszczeniu 

produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. 

Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu 

leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie 

podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departament Monitorowania Niepożądanych 

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 

i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, 

faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również 

podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego w Polsce. 

Opracowano na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego z datą 07/2016. 

Rp - Produkt leczniczy wydawany na receptę. 

Przed przepisaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku. 

Podmiot odpowiedzialny: Zentiva k.s., U Kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praga 10, 

Republika Czeska. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Prezesa URPL,WM i PB 

numer: 22096 - Caramlo, (8 mg+5mg), tabletki; 22097 - Caramlo, (16 mg+10 mg), tabletki.  

Informacji w Polsce udziela: Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, 

tel. (22) 280 80 00. 
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