
Eptifibatida Accord 2 mg/ml solução injetável
eptifibatida

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar este medicamento pois contém 
informação importante para si.

-
-
-

Guarde este folheto. Você pode precisar de o ler novamente.

Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico hospitalar ou enfermeiro.
Se tiver efeitos secundários fale com o seu médico ou farmacêutico hospitalar ou enfermeiro. Isso inclui quaisquer 
possíveis efeitos colaterais não listados neste folheto. Consulte a seção 4.

O que tem neste folheto :
1. O que é Eptifibatida Accord e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de lhe ser administrado Eptifibatida Accord
3. Como usar o Acordo Eptifibatida
4. Possíveis efeitos colaterais
5. Como conservar o Eptifibatida Accord
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Eptifibatida Accord e para que é utilizado

Eptifibatida Accord é um inibidor da agregação plaquetária. Isso significa que ajuda a prevenir a formação de 
coágulos sanguíneos.

É usado em adultos com manifestação de insuficiência coronariana grave definida como dor torácica espontânea e 
recente com anormalidades eletrocardiográficas ou alterações biológicas. Geralmente é administrado com aspirina 
e heparina não fracionada.

2. O que precisa de saber antes de lhe ser administrado Eptifibatida Accord

Não use Eptifibatida Accord:
− se tem alergia ao eptifibatida ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6).

se você teve recentemente sangramento do estômago, intestinos, bexiga ou outros órgãos, por exemplo, 
se você viu sangue anormal nas fezes ou na urina (exceto sangramento menstrual) nos últimos 30 dias.

se você teve um AVC nos últimos 30 dias ou qualquer AVC hemorrágico (também, certifique-se de que seu 
médico saiba se você já teve um AVC).
se você teve um tumor cerebral ou uma condição que afeta os vasos sanguíneos ao redor do cérebro. se você 

teve uma grande operação ou lesão grave durante as últimas 6 semanas.

se você tem ou teve problemas de sangramento.

se tem ou teve dificuldade de coagulação do sangue ou baixa contagem de plaquetas no 
sangue. se tem ou teve hipertensão grave (pressão arterial elevada).
se tem ou teve problemas graves nos rins ou no fígado.
se foi tratado com outro medicamento do mesmo tipo que Eptifibatida Accord.

−

−

−
−
−
−
−
−
−

Informe o seu médico se você já teve alguma dessas condições. Em caso de dúvidas, fale com o seu médico ou 
farmacêutico hospitalar ou enfermeiro.
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Avisos e Precauções

− O Eptifibatida Accord é recomendado para uso apenas em pacientes adultos hospitalizados em unidades de cuidados 

coronários.

Eptifibatida Accord não se destina a ser utilizado em crianças ou adolescentes com menos de 18 anos de idade. Antes 
e durante o seu tratamento com Eptifibatide Accord, serão analisadas amostras do seu sangue como medida de 
segurança para limitar a possibilidade de hemorragias inesperadas.

Durante o uso de Eptifibatida Accord, você será examinado cuidadosamente quanto a quaisquer sinais de sangramento 

incomum ou inesperado.

−
−

−

Fale com o seu médico ou farmacêutico hospitalar ou enfermeiro antes de utilizar Eptifibatida Accord.

Outros medicamentos e Eptifibatida Accord
Para evitar a possibilidade de interações com outros medicamentos, informe o seu médico ou farmacêutico hospitalar 
ou enfermeiro se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente ou se vier a tomar outros medicamentos, incluindo 
medicamentos obtidos sem receita médica. Particularmente:

− diluentes de sangue (anticoagulantes orais) ou

− medicamentos que previnem a formação de coágulos sanguíneos, incluindo varfarina, dipiridamol, ticlopidina, aspirina (exceto aqueles 

que podem ser administrados como parte do tratamento com Eptifibatide Accord).

Gravidez, amamentação e fertilidade
Geralmente, o Eptifibatida Accord não é recomendado para uso durante a gravidez. Informe o seu médico se 
estiver grávida, se pensa estar grávida ou planeia engravidar. O seu médico irá ponderar o benefício para si em 
relação ao risco para o seu bebé de utilizar Eptifibatida Accord enquanto estiver grávida.

Se estiver a amamentar um bebé, a amamentação deve ser interrompida durante o período de tratamento.

Eptifibatida Accord contém sódio
Este medicamento contém 34,5 mg de sódio (principal componente do sal de cozinha/sal de cozinha) em cada 
frasco. Isso equivale a 1,7% da ingestão diária máxima recomendada de sódio para um adulto.

3. Como usar o Acordo Eptifibatida

O Eptifibatida Accord é administrado na veia por injeção direta seguida de uma perfusão (solução gota a gota). A dose 
administrada é baseada no seu peso. A dose recomendada é de 180 microgramas/kg administrada em bolus (injeção 
intravenosa rápida), seguida de uma infusão (solução gota a gota) de 2 microgramas/kg/minuto por até 72 horas. Se 
tiver doença renal, a dose de perfusão pode ser reduzida para 1 micrograma/kg/minuto.

Se a intervenção coronária percutânea (ICP) for realizada durante a terapia com Eptifibatida Accord, a 
solução intravenosa pode ser continuada por até 96 horas.

Você também deve receber doses de aspirina e heparina (se não for contraindicado no seu caso).

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico hospitalar ou 
enfermeiro.

4. Possíveis efeitos colaterais

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos colaterais, embora nem todos os apresentem.

Efeitos colaterais muito comuns
Estes podem afetar mais de 1 em cada 10 pessoas



− sangramento menor ou maior (por exemplo, sangue na urina, sangue nas fezes, vômito de sangue ou sangramento 
com procedimentos cirúrgicos).

anemia (diminuição do número de glóbulos vermelhos).−

Efeitos colaterais comuns
Estes podem afetar até 1 em cada 10 pessoas
− inflamação de uma veia.

Efeitos colaterais incomuns
Estes podem afetar até 1 em 100 pessoas
− redução do número de plaquetas (células do sangue necessárias para a coagulação do sangue).

− redução do fluxo sanguíneo para o cérebro.

Efeitos colaterais muito raros

Estes podem afetar até 1 em 10.000 pessoas
− sangramento grave (por exemplo, sangramento dentro do abdômen, dentro do cérebro e nos pulmões)

sangramento fatal.

redução grave do número de plaquetas (células do sangue necessárias para a coagulação do sangue). erupção 

cutânea (como urticária).

reação alérgica súbita e grave.

−
−
−
−

Se notar quaisquer sinais de hemorragia, informe imediatamente o seu médico ou farmacêutico hospitalar ou enfermeiro. 
Muito raramente, o sangramento tornou-se grave e até fatal. As medidas de segurança para evitar que isso aconteça incluem 
exames de sangue e verificação cuidadosa pelos profissionais de saúde que cuidam de você.

Se desenvolver uma reação alérgica grave ou urticária, informe imediatamente o seu médico ou farmacêutico hospitalar 
ou enfermeiro.

Outros eventos que podem ocorrer em pacientes que necessitam deste tipo de tratamento incluem aqueles relacionados 
à condição que você está tratando, como batimentos cardíacos rápidos ou irregulares, pressão arterial baixa, choque ou 
parada cardíaca.

Relato de efeitos colaterais
Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico ou farmacêutico hospitalar ou enfermeiro. Isso inclui quaisquer 

possíveis efeitos colaterais não listados neste folheto. Você também pode relatar os efeitos colaterais diretamente pelo site do 

esquema de cartão amarelo: www.mhra.gov.uk/yellowcard ou pesquisar por cartão amarelo MHRA no Google Play ou Apple 

App Store. Ao comunicar efeitos secundários, pode ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

5. Como conservar o Eptifibatida Accord

Mantenha este medicamento fora da vista e do alcance das crianças

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior e no frasco para injectáveis   após EXP. 
A data de validade refere-se ao último dia desse mês.

Conservar na geladeira (2°C–8°C).

Manter o frasco na embalagem exterior para proteger da luz. No entanto, a proteção da solução de 
Eptifibatide Accord da luz não é necessária durante a administração.



Antes de usar, o conteúdo do frasco deve ser inspecionado.

O Eptifibatida Accord não deve ser utilizado se se verificar a presença de partículas ou 
descoloração.

Qualquer medicamento não utilizado após a abertura deve ser jogado fora.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico 
hospitalar como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Essas medidas ajudarão a proteger o meio ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

O que contém Eptifibatida Accord A 
substância ativa é a eptifibatida.

Eptifibatida Accord 2 mg/ml:Cada ml de solução injetável contém 2 mg de eptifibatida. Um frasco de 
10 ml de solução injetável contém 20 mg de eptifibatida.
Os outros componentes são ácido cítrico monohidratado, hidróxido de sódio e água para preparações injetáveis.

Qual o aspecto de Eptifibatide Accord e conteúdo da embalagem Eptifibatida Accord 2 
mg/ml solução injetável: frasco de 10 ml, embalagem de um frasco.

Eptifibatida Accord 2 mg/ml:A solução límpida e incolor está contida num frasco para injetáveis   de vidro de 10 ml, 
que é fechado com uma rolha de borracha butílica e selado com um selo de alumínio destacável.
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