
Eptifibatidă Accord 2 mg/ml soluție injectabilă
eptifibatidă

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații 

importante pentru dumneavoastră.

-
-
-

Păstrați acest prospect. Este posibil să fie nevoie să-l citiți din nou.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale.

Dacă manifestați vreo reacție adversă, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale. Aceasta include orice reacții 

adverse posibile care nu sunt enumerate în acest prospect. Vezi secțiunea 4.

Ce este în acest prospect :
1. Ce este Eptifibatide Accord şi pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să vi se administreze Eptifibatide Accord
3. Cum să utilizaţi Eptifibatide Accord
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Eptifibatide Accord
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Eptifibatide Accord şi pentru ce se utilizează

Eptifibatida Accord este un inhibitor al agregării plachetare. Aceasta înseamnă că ajută la prevenirea formării 
cheagurilor de sânge.

Se utilizează la adulți cu manifestare de insuficiență coronariană severă definită ca durere toracică 
spontană și recentă cu anomalii electrocardiografice sau modificări biologice. Se administrează de 
obicei cu aspirină și heparină nefracționată.

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să vi se administreze Eptifibatide Accord

Nu utilizați Eptifibatide Accord:
− dacă sunteți alergic la eptifibatidă sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6).

dacă ați avut recent sângerare din stomac, intestine, vezică urinară sau alte organe, de exemplu 
dacă ați observat sânge anormal în scaun sau urină (cu excepția sângerării menstruale) în ultimele 
30 de zile.
dacă ați avut un accident vascular cerebral în ultimele 30 de zile sau orice accident vascular cerebral hemoragic (de asemenea, asigurați-vă că medicul dumneavoastră știe 

dacă ați avut vreodată un accident vascular cerebral).

dacă ați avut o tumoare pe creier sau o afecțiune care afectează vasele de sânge din jurul creierului. dacă 
ați avut o operație majoră sau o rănire gravă în ultimele 6 săptămâni.
dacă aveți sau ați avut probleme de sângerare.
dacă aveți sau ați avut dificultăți cu coagularea sângelui sau un număr scăzut de trombocite. dacă aveți sau 

ați avut hipertensiune arterială severă (tensiune arterială crescută).

dacă aveți sau ați avut probleme severe ale rinichilor sau ficatului.

dacă ați fost tratat cu un alt medicament de același tip ca Eptifibatide Accord.

−

−

−
−
−
−
−
−
−

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră dacă ați avut oricare dintre aceste afecțiuni. Dacă aveți întrebări, adresați-vă medicului dumneavoastră sau 

farmacistului de spital sau asistentei medicale.
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Avertismente și precauții

− Eptifibatide Accord este recomandat pentru utilizare numai la pacienții adulți, internați în unități de îngrijire 
coronariană.

Eptifibatide Accord nu este destinat utilizării la copii sau adolescenți cu vârsta sub 18 ani. Înainte și în timpul 
tratamentului dumneavoastră cu Eptifibatide Accord, probele de sânge dumneavoastră vor fi testate ca 
măsură de siguranță pentru a limita posibilitatea de sângerare neașteptată.
În timpul utilizării Eptifibatide Accord, veți fi verificat cu atenție pentru orice semne de sângerare 
neobișnuită sau neașteptată.

−
−

−

Înainte să utilizați Eptifibatide Accord, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale.

Alte medicamente și Eptifibatide Accord
Pentru a evita posibilitatea interacțiunii cu alte medicamente, vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau 
farmacistului din spital sau asistentei medicale dacă luați sau ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte 
medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală. În special:

− diluanți ai sângelui (anticoagulante orale) sau

− medicamente care previn formarea cheagurilor de sânge, inclusiv warfarină, dipiridamol, ticlopidină, aspirină (cu excepția 

celor pe care vi le pot fi administrate ca parte a tratamentului cu Eptifibatide Accord).

Sarcina, alăptarea și fertilitatea
Eptifibatida Accord nu este de obicei recomandată pentru utilizare în timpul sarcinii. Spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți 

gravidă, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să aveți un copil. Medicul dumneavoastră va evalua beneficiul pentru 

dumneavoastră în raport cu riscul pentru copilul dumneavoastră de a utiliza Eptifibatide Accord în timpul sarcinii.

Dacă alăptați un copil, alăptarea trebuie întreruptă în timpul perioadei de tratament.

Eptifibatide Accord conţine sodiu
Acest medicament conține 34,5 mg sodiu (componenta principală a sării de gătit/de masă) în fiecare flacon. 
Acest lucru este echivalent cu 1,7% din aportul zilnic maxim recomandat de sodiu pentru un adult.

3. Cum să utilizaţi Eptifibatide Accord

Eptifibatida Accord se administrează în venă prin injecție directă urmată de o perfuzie (soluție prin picurare). Doza 
administrată se bazează pe greutatea dumneavoastră. Doza recomandată este de 180 micrograme/kg administrată în 
bolus (injecție rapidă intravenoasă), urmată de o perfuzie (soluție picurată) de 2 micrograme/kg/minut timp de până la 
72 de ore. Dacă aveți boală de rinichi, doza de perfuzie poate fi redusă la 1 microgram/kg/minut.

Dacă intervenția coronariană percutanată (ICP) este efectuată în timpul tratamentului cu Eptifibatide Accord, 
soluția intravenoasă poate fi continuată până la 96 de ore.

De asemenea, trebuie să vi se administreze doze de aspirină și heparină (dacă nu sunt contraindicate în cazul dumneavoastră).

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacții adverse foarte frecvente
Acestea pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane



− sângerare minoră sau majoră (de exemplu, sânge în urină, sânge în scaun, vărsături cu sânge sau sângerare în timpul 
procedurilor chirurgicale).

anemie (scăderea numărului de celule roșii din sânge).−

Efecte secundare frecvente

Acestea pot afecta până la 1 din 10 persoane
− inflamația unei vene.

Reacții adverse mai puțin frecvente

Acestea pot afecta până la 1 din 100 de persoane

− reducerea numărului de trombocite (celule sanguine necesare coagulării sângelui).
− scăderea fluxului sanguin la creier.

Reacții adverse foarte rare

Acestea pot afecta până la 1 din 10.000 de persoane

− sângerare gravă (de exemplu, sângerare în interiorul abdomenului, în interiorul creierului și în plămâni)

sângerare fatală.

reducerea severă a numărului de trombocite (celule sanguine necesare pentru coagularea sângelui). erupții 

cutanate (cum ar fi urticaria).

reacție alergică bruscă, severă.

−
−
−
−

Dacă observați orice semne de sângerare, anunțați imediat medicul dumneavoastră sau farmacistul din spital sau asistenta 
medicală. Foarte rar, sângerarea a devenit severă și chiar fatală. Măsurile de siguranță pentru a preveni acest lucru includ 
analize de sânge și verificare atentă de către profesioniștii din domeniul sănătății care vă îngrijesc.

Dacă dezvoltați o reacție alergică severă sau urticarie, anunțați imediat medicul dumneavoastră sau farmacistul din spital sau 

asistenta medicală.

Alte evenimente care pot apărea la pacienții, care necesită acest tip de tratament, includ cele care sunt 
legate de afecțiunea pe care o tratați, cum ar fi bătăile rapide sau neregulate ale inimii, tensiunea arterială 
scăzută, șoc sau stop cardiac.

Raportarea efectelor secundare

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale. Aceasta include 

orice reacții adverse posibile care nu sunt enumerate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct pe site-ul 

web al sistemului Yellow Card: www.mhra.gov.uk/yellowcard sau puteți căuta MHRA Yellow Card în Google Play sau Apple App Store. 

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de mai multe informații privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Eptifibatide Accord

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie și pe flacon, după EXP. Data de 
expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la frigider (2°C–8°C).

A se păstra flaconul în ambalajul exterior pentru a fi protejat de lumină. Cu toate acestea, protecția soluției de 
Eptifibatide Accord de lumină nu este necesară în timpul administrării.



Înainte de utilizare, conținutul flaconului trebuie inspectat.

Eptifibatide Accord nu trebuie utilizat dacă se observă că există particule în suspensie sau 
decolorare.

Orice medicament neutilizat după deschidere trebuie aruncat.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei uzate sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul din spital 
cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conţine Eptifibatide Accord 
Substanța activă este eptifibatida.

Eptifibatidă Accord 2 mg/ml:Fiecare ml de soluție injectabilă conține 2 mg de eptifibatidă. Un 
flacon cu 10 ml soluție injectabilă conține 20 mg eptifibatidă.
Celelalte componente sunt acid citric monohidrat, hidroxid de sodiu și apă pentru preparate injectabile.

Cum arată Eptifibatide Accord și conținutul ambalajului Eptifibatidă Accord 2 
mg/ml soluție injectabilă: flacon de 10 ml, ambalaj cu un flacon.

Eptifibatidă Accord 2 mg/ml:Soluția limpede, incoloră este conținută într-un flacon de sticlă de 10 ml, 
care este închis cu un dop din cauciuc butilic și sigilat cu un sigiliu flip-off din aluminiu.

Deținătorul autorizației de introducere pe piață și producătorul

Deținătorul autorizației de introducere pe piață:

Accord Healthcare Limited Sage 
House, 319 Pinner Road North 
Harrow, Middlesex, HA1 4HF Regatul 
Unit

Producător:

Accord Healthcare Limited 
Sage House
319, Pinner Road, Harrow 
Middlesex HA1 4HF
Regatul Unit

Wessling Hungary Kft
Fòti ùt 56, Budapesta 1047,
Ungaria

Accord Healthcare Polska Sp.z oo,
ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polonia

Acest prospect a fost revizuit ultima dată în 05/2021.


