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-
-
-
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4. סעיף ראה. זה בעלון מופיעות שאינן אפשריות לוואי
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משמש הוא ולמהAccord Eptifibatide  מהו1.

AccordEptifibatide  דם קרישי היווצרות למנוע עוזר שזה אומר זה. דם טסיות הצטברות מעכב הוא.

 ולאחרונה ספונטני חזה ככאב המוגדרת חמורה כלילית ספיקה אי של ביטוי עם במבוגרים משמש הוא
 לא והפרין אספירין עם כלל בדרך ניתן זה. ביולוגיים שינויים או אלקטרוקרדיוגרפיות הפרעות עם

.מפורק

AccordEptifibatide  מקבל שאתה לפני לדעת צריך שאתה מה2.

Accord-:Eptifibatide ב להשתמש אין
6). בסעיף המפורטים( זו תרופה של האחרים מהמרכיבים לאחד או-eptifibatide ל אלרגי אתה אם-

 דם ראית אם למשל, אחרים איברים או   השלפוחית, המעיים, מהבטן דימום לאחרונה לך היה אם
.האחרונים הימים-30 ב) וסת מדימום למעט( בשתן או בצואה תקין לא

 שלך שהרופא ודא, כן כמו( כלשהו דימומי שבץ או האחרונים הימים30  במהלך מוחי שבץ עברת אם
).מוחי שבץ פעם אי עברת אם יודע
 או גדול ניתוח עברת אם. המוח סביב הדם כלי על המשפיע מצב או במוח גידול לך היה אם

.האחרונים השבועות6  במהלך חמורה פציעה
.דימום בעיות לך היו או לך יש אם
 או לך יש אם. נמוכה דם טסיות ספירת או שלך הדם קרישת עם קושי לך היה או לך יש אם
).גבוה דם לחץ( חמור דם לחץ יתר לך היה
.בכבד או בכליות חמורות בעיות לך היו או לך יש אם
Accord.Eptifibatide  של סוג מאותו אחרת בתרופה טופלת אם

-

-

-
-
-
-
-
-
-

 את או הרופא את שאל, שאלות לך יש אם. הללו מהמצבים מאחד סבלת אם שלך לרופא ספר אנא
.החולים בבית האחות או הרוקח

TITLE - EPTIFIBATIDE / INTERIGLIN MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-eptifibatide-integrilin-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.1951.pdf


זהירות ואמצעי אזהרות

AccordEptifibatide  כלילית לטיפול ביחידות מאושפזים, מבוגרים בחולים רק לשימוש מומלץ.-

צפוי בלתי דימום של האפשרות את להגביל כדי בטיחות כאמצעי ייבדקו שלך הדם דגימות.
Accord, -Eptifibatideובמהלך לפני18.  לגיל מתחת מתבגרים או בילדים לשימוש מיועד אינו 
AccordEptifibatide  ב הטיפול
 או חריג דימום של סימנים לאיתור בקפידה תיבדקוAccord- ,Eptifibatide ב השימוש במהלך
.צפוי בלתי

-
-

-

Accord.Eptifibatide - ב השימוש לפני שלך החולים בבית האחות או הרוקח או הרופא עם שוחח

Accord-Eptifibatide ו אחרות תרופות
 החולים בית לרוקח או לרופא ספר, אחרות תרופות עם אינטראקציות של מהאפשרות להימנע כדי
 שהושגו תרופות לרבות, אחרות תרופות ליטול עשוי או לאחרונה נטלת או נוטל אתה אם לאחות או

:ּבמִיְּוחדָ. מרשם ללא
או) הפה דרך קרישה נוגדי( דם מדללי-
 שייתכן אלו למעט( אספירין, טיקלופידין, דיפירידמול, וורפרין לרבות, דם קרישי המונעות תרופות-

Accord-.(Eptifibatide ב מהטיפול כחלק לך שיינתנו

ופוריות הנקה, הריון
בהריון אתה אם שלך לרופא ספר. ההריון במהלךAccord- Eptifibatide ב להשתמש מומלץ לא כלל בדרך

 הסיכון מול עבורך התועלת את ישקול שלך הרופא. ללדת מתכננת או בהריון להיות עלול שאתה חושב,
.הריון בזמןAccord Eptifibatide - ב בשימוש לתינוקך

.הטיפול תקופת במהלך ההנקה את להפסיק יש, תינוק מניקה את אם

AccordEptifibatide  נתרן מכיל
 שווה זה. בקבוקון בכל) שולחן מלח/בישול מלח של העיקרי המרכיב( נתרן ג"מ34.5  מכילה זו תרופה
.למבוגר נתרן של המומלצת המרבית היומית מהצריכה-1.7% ל ערך

AccordEptifibatide - ב להשתמש כיצד3.

 המינון. שלך המשקל על מבוסס שניתן המינון). טפטוף תמיסת( עירוי ולאחריה ישירה בהזרקה לווריד ניתן.
 של) טפטוף תמיסת( עירוי מכן ולאחר), לווריד מהירה הזרקה( בולוס במתן ג"ק/מיקרוגרם180  הוא המומלץ

-1 ל מופחת להיות עשוי העירוי מינון, כליות מחלת לך יש אם. שעות72  עד למשך דקה/ג"ק/מיקרוגרם2
AccordEptifibatide  דקה/ג"ק/מיקרוגרם

 ניתןAccord ,Eptifibatide - ב הטיפול במהלך(PCI)  מלעורית כלילית התערבות מבוצעת אם
.שעות96  עד ורידי תוך בתמיסה להמשיך

).שלך במקרה נגד התווית אין אם( והפרין אספירין של מינונים גם לך לתת יש

.החולים בבית האחות או הרוקח או הרופא את שאל, זה במוצר השימוש לגבי נוספות שאלות לך יש אם

אפשריות לוואי תופעות4.

.אותן מקבלים כולם לא כי אם, לוואי לתופעות לגרום עלולה זו תרופה, התרופות כל כמו

מאוד נפוצות לוואי תופעות
אנשים10  מתוך-1 מ יותר על להשפיע עשויים אלה



).כירורגיות פרוצדורות עם דימום או הקאות דם, בצואה דם, בשתן דם, לדוגמה(, גדול או קל דימום-

).האדומים הדם תאי במספר ירידה( אנמיה -

שכיחות לוואי תופעות
אנשים10  מכל1  עד על להשפיע עשויים אלה

.וריד של דלקת-

שכיחות לא לוואי תופעות

אנשים100  מתוך1  עד על להשפיע עשויים אלה

).דם לקרישת הדרושים דם תאי( הדם טסיות במספר הפחתה-
.למוח מופחתת דם זרימת-

מאוד נדירות לוואי תופעות

אנשים10,000  מתוך1  עד על להשפיע עשויים אלה

)הריאות ואל המוח בתוך, הבטן בתוך דימום, לדוגמה( רציני דימום-

.קטלני דימום
 כגון( בעור פריחה). דם לקרישת הדרושים דם תאי( הטסיות במספר חמורה הפחתה
).כוורות
.וחמורה פתאומית אלרגית תגובה

-
-
-
-

 לעתים. החולים בבית לאחות או לרוקח או לרופא מיד הודע, דימום של כלשהם בסימנים מבחין אתה אם
 ובדיקה דם בדיקות כוללים זאת למנוע כדי בטיחות אמצעי. קטלני ואף לחמור הפך הדימום, מאוד רחוקות
.בך המטפלים הבריאות בתחום מקצוע אנשי ידי על קפדנית

.החולים בבית לאחות או לרוקח או לרופא מיד הודע, כוורות או חמורה אלרגית תגובה מפתח אתה אם

 הקשורים אלה את כוללים, זה מסוג לטיפול הזקוקים, בחולים להתרחש שעלולים אחרים אירועים
.לב דום או הלם, נמוך דם לחץ, סדיר לא או מהיר דופק כגון, מטופל אתה שבו למצב

לוואי תופעות על דיווח
 לוואי תופעות כל כולל זה. החולים בבית האחות או הרוקח או הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם

 של האינטרנט אתר דרך ישירות לוואי תופעות על לדווח גם יכול אתה. זה בעלון מופיעות שאינן אפשריות
/yellowcard Scheme: www.mhra.gov.uk Card Yellowאת לחפש או  Card Yellow MHRAב Play- Googleאו 

Store App .Appleזו תרופה של הבטיחות על נוסף מידע לספק לעזור יכול אתה לוואי תופעות על דיווח ידי על.

AccordEptifibatide  לאחסן כיצד5.

ילדים של וההישג הראייה מטווח התרופה את הרחק

 התפוגה תאריךEXP.  לאחר והבקבוקון הקרטון גבי על המצוין התפוגה תאריך לאחר בתרופה להשתמש אין
.חודש אותו של האחרון ליום מתייחס

).צלזיוס מעלות8 –צלזיוס מעלות(2  במקרר שומרים

Accord  תמיסת על הגנה, זאת עם. אור מפני להגן כדי החיצונית באריזה הבקבוקון את שמור
Eptifibatideמתן במהלך נחוצה אינה אור מפני.



.הבקבוקון תכולת את לבדוק יש, השימוש לפני

.צבע שינוי או חלקיקים שיש הבחינו אםAccord- Eptifibatide ב להשתמש אין

.הפתיחה לאחר בשימוש שאינה תרופה כל לזרוק יש

 לזרוק כיצד שלך החולים בית רוקח את שאל. ביתית פסולת או שפכים דרך כלשהן תרופות לזרוק אין
.הסביבה על בהגנה יסייעו אלה אמצעים. יותר בהן משתמש שאינך תרופות

נוסף ומידע החבילה תוכן6.

 AccordEptifibatide  מכיל מה
eptifibatide. הוא הפעיל החומר

 בקבוקוןeptifibatide.  של ג"מ2  מכיל להזרקה תמיסה ל"מ כלAccordEptifibatide 2  ל"מ/ג"מ:
eptifibatide. של ג"מ20  מכיל להזרקה תמיסה ל"מ10  של אחד

.לזריקות ומים הידרוקסיד נתרן, לימון חומצת מונוהידראט הם האחרים המרכיבים

: להזרקה תמיסה ל"מ/ג"מ .האריזה ותכולתAccord Eptifibatide  נראה איך
AccordEptifibatide 2  אחד בקבוקון של אריזה, ל"מ10  בקבוקון

 של זכוכית בבקבוקון כלולה הצבע וחסרת השקופה התמיסהAccordEptifibatide 2  ל"מ/ג"מ:
.מתהפך אלומיניום באטם ואטום בוטיל גומי בפקק שנסגר, ל"מ10

ויצרן שיווק אישור בעל

:שיווק אישור בעל

4HF  בריטניה
Harrow, Middlesex, HA1 North

Road Pinner House, 319 Sage
Limited HealthcareAccord

:יצַרןָ

Limited  מרווה בית
HealthcareAccord

4HF HA1 Middlesex
Road, Harrow Pinner319,

המאוחדת הממלכה

Kft הונגריה ווסלינג
ùtFòti ,56 1047  בודפשט,

הונגריה

oo, Sp.z Polska HealthcareAccord
Pabianice,  50,95-200ul. Lutomierska פולין

-05/2021.ב לאחרונה עודכן זה עלון


