
PEARL-HF STUDY
Evaluating the efficacy and safety of patiromer for control  

of sK+ levels in patients with chronic heart failure (CHF) receiving  
standard therapy and spironolactone1

STUDY DESIGN

RESULTS

Screening

Day 14 Day 15

Based on status, dose then  
adjusted on Day 15 to:

Days 1–14

Placebo + 
spironolactone 

 (25 mg/day)  
n=49

Patiromer  
30 g/day*

+ spironolactone  
(25 mg/day)  

n=55

R

sK+ >3.5 to ≤5.1 mEq/L  
spironolactone uptitrated 

to 50 mg/day

sK+ >5.1 to ≤5.5 mEq/L  
spironolactone maintained  

at 25 mg/day

28-day double-blind, randomised, 
placebo-controlled, parallel-group 
study of patiromer in: 

104 adults (age 18+ 
years) with CHF clinically 
indicated to receive 
spironolactone and sK+ 
4.3–5.1 mEq/L: 

sK+ ≤3.5 or >5.5 mEq/L 
spironolactone  
discontinued 

Baseline Part B Day 28
Primary 

endpoint

End-of-treatment between-group difference = –0.45 mEq/L (P<0.001)

Patiromer significantly lowered sK+ levels compared with placebo

Primary efficacy endpoint

At end of treatment (Day 28) incidence of 
hyperkalaemia was significantly lower with 

patiromer versus placebo:*

Proportion of patients up-titrated to 
spironolactone 50 mg/day was significantly 

higher with patiromer versus placebo:**

91%25%7%

PLACEBO PATIROMER PATIROMER

74%

PLACEBO 

hyperkalaemia defined as >5.5 mEq/L

 
 AND

• having CKD  
(eGFR <60 mL/min)  
and on ≥1 RAASi or BB

OR

• documented history of 
hyperkalaemia that led to 
discontinuation of RAASi 
or BB within 6 months

*fixed-dose (no dose titration permitted)

K+ 

**P=0.019*P=0.015
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Safety

Patiromer was relatively well tolerated over the 4-week study

RESULTS

CONCLUSIONS

Abbreviations: BB, beta blockers; BID, twice a day; CHF, chronic heart failure; CKD, chronic kidney disease; eGFR, estimated glomerular filtration rate; 
HF, heart failure; HK, hyperkalaemia; RAASi, renin–angiotensin–aldosterone system inhibitor; sK+, serum K+; SZC, sodium zirconium cyclosilicate.

Hypokalaemia  
(<3.5 mEq/L)

Hypokalaemia  
(<3.5 mEq/L)

Hypomagnesaemia 
(<1.8 mg/dL)

Hypomagnesaemia 
(<1.8 mg/dL)
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6%

24%
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Patiromer 25.2 g/day

Placebo Patiromer 0–54.0 g/day

PEARL-HF demonstrated that in normokalaemic patients with CHF at risk of HK who had started 
spironolactone therapy, administration of patiromer...*

...significantly reduced mean  
sK+ levels

...prevented hyperkalaemia ...allowed more patients 
to increase spironolactone 

dosage to 50 mg/day

European Society of Cardiology Guidelines recommendation 20213: 
CKD and hyperkalaemia are the major causes of underuse of RAAS inhibitors, particularly MRA, in 
clinical practice. Patiromer or SZC increase faecal potassium excretion and act mainly in the colon. 

Both compounds are effective in normalizing elevated potassium levels, maintaining normokalaemia 
over time and preventing the recurrence of hyperkalaemia.

POTASSIUM

Incidence of hypokalaemia 
and hypomagnesaemia was 

higher with patiromer versus 
placebo, and likely due to 
the fixed-dose strategy  

used in PEARL-HF

In a subsequent trial (Patiromer-204 study), which evaluated 
an individualised dose titration regimen of patiromer for 
prevention of hyperkalaemia in a similar population (i.e. 

patients with HF and CKD initiating spironolactone),  
lower rates of hypokalaemia and hypomagnesaemia were 

reported, when dose titration was permitted2

*compared with placebo

Patiromer-204 studyPEARL-HF study
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VELTASSA 8,4 g ja 16,8 g jauhe oraalisuspensiota varten
PATIROMEERI  
    Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

Käyttöaihe: Aikuisten hyperkalemian hoito. Annostus ja antotapa: Annostus: Suositeltu aloitusannos on 8,4 g patiromeeria kerran vuorokaudessa. 
Vuorokausiannosta voidaan sovittaa viikon välein tai harvemmin seerumin kaliumpitoisuuden ja halutun tavoitealueen perusteella. Vuorokausiannosta 
voidaan suurentaa tai pienentää 8,4 g:lla tarvittaessa 25,2 g:n enimmäisvuorokausiannokseen asti. Jos seerumin kaliumpitoisuus laskee halutun 
alueen alapuolelle, annosta pitää pienentää tai valmisteen käyttö lopettaa. Veltassa-valmisteen ja muiden suun kautta otettavien lääkevalmisteiden 
annon välissä on oltava 3 tuntia. Valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 18 vuoden ikäisten lasten hoidossa ei ole vielä varmistettu. Antotapa: 
Suun kautta. Annos kaadetaan lasiin, jossa on noin 40 ml vettä ja sekoitetaan, sitten lisätään 40 ml vettä, ja suspensiota sekoitetaan huolellisesti. 
Jauhe ei liukene. Tarvittaessa lisätään vettä halutun koostumuksen saavuttamiseksi. Seoksen valmistamiseen voi käyttää veden sijasta omena- tai 
karpalomehua. Karpalomehun runsasta nauttimista (yli 400 ml) pitää välttää, koska sillä voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkevalmisteiden kanssa. 
Veltassa otetaan ruoan kanssa tai ilman ruokaa. Sitä ei pidä kuumentaa tai lisätä kuumiin ruokiin tai nesteisiin eikä ottaa kuivassa muodossa. Vasta-
aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Seerumin magnesiumpitoisuutta on seurattava 
vähintään kuukauden ajan hoidon aloittamisesta. Muiden kaliumin sitojien kanssa on raportoitu ruoansulatuskanavan iskemiaa, nekroosia ja/tai 
suolten puhkeamista. Patiromeerin annon hyötyjä ja riskejä on harkittava tarkoin ennen hoitoa ja hoidon aikana potilailla, joilla on tai on ollut vakavia 
ruoansulatuselimistön häiriöitä. Kun hoito lopetetaan, seerumin kaliumpitoisuus voi nousta, erityisesti jos RAA-järjestelmää estävää hoitoa jatketaan. 
Seerumin kaliumpitoisuutta on seurattava erityisesti, kun on muutettu seerumin kaliumpitoisuuteen vaikuttavien lääkkeiden tai patiromeerin annoksia. 
Veltassa sisältää sorbitolia noin 4 g (10,4 kcal)/8,4 g patiromeeria. Ei sovi potilaille, joilla on harvinainen perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi. Veltassa 
sisältää kalsiumia, joten annon hyötyjä ja riskejä on harkittava tarkoin potilailla, joilla on hyperkalsemian riski. Yhteisvaikutukset: Patiromeeri voi sitoa 
joitakin suun kautta samanaikaisesti otettavia lääkevalmisteita, mikä voi heikentää niiden imeytymistä ruoansulatuskanavasta. Hedelmällisyys, raskaus 
ja imetys: Raskaus: Varmuuden vuoksi patiromeerin käyttöä on suositeltavaa välttää raskauden aikana. Imetys: Ei ole odotettavissa vaikutuksia 
vastasyntyneisiin tai imeväisiin. Haittavaikutukset: Yleiset: Ummetus, ripuli, vatsakipu, ilmavaivat ja hypomagnesemia. Tarkemmat tiedot: katso 
valmisteyhteenveto. Pakkaukset ja hinnat (VMH+alv) 1/2020: Veltassa 8,4 g 30 annospussia 320,79 euroa, Veltassa 16,8 g 30 annospussia 320,79 
euroa. Korvattavuus: Rajoitettu peruskorvaus lääkärin lausunnolla (40 %). Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava hyperkalemian hoitoon kroonista 
munuaissairautta sairastaville aikuispotilaille, joiden sairaus on hoitoa aloitettaessa vaiheessa 3 - 4 ja jotka käyttävät ACE-estäjää tai ATR-salpaajaa, 
eivät ole dialyysihoidossa ja joille hoito natriumpolystyreenisulfonaatilla ei sovi, peruskorvausoikeusnumero 3020. Reseptilääke. Huom. Tutustu 
valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä. Tämä teksti perustuu valmisteyhteenvetoon 15.10.2020. Lisätiedot: Pharmaca Fennica ja Vifor 
Pharma Nordiska AB, puh +46 8 558 066 00, info.nordic@viforpharma.com, www.viforpharma.se
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