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Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.
Om du har ytterligare frågor, fråga din läkare eller sjukhusapotek eller sjuksköterska.
Om du får biverkningar tala med din läkare eller sjukhusapotekare eller sjuksköterska. Detta inkluderar eventuella 
biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Se avsnitt 4.

Vad står i denna bipacksedel :

1. Vad Eptifibatide Accord är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du får Eptifibatide Accord
3. Hur du använder Eptifibatide Accord
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Eptifibatide Accord ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och annan information

1. Vad Eptifibatide Accord är och vad det används för

Eptifibatide Accord är en hämmare av trombocytaggregation. Det betyder att det hjälper till att förhindra att 
blodproppar bildas.

Det används till vuxna med manifestation av allvarlig kranskärlssvikt definierad som spontan och nyligen inträffad 
bröstsmärta med elektrokardiografiska avvikelser eller biologiska förändringar. Det ges vanligtvis tillsammans med 
aspirin och ofraktionerat heparin.

2. Vad du behöver veta innan du får Eptifibatide Accord

Använd inte Eptifibatide Accord:
− om du är allergisk mot eptifibatid eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

om du nyligen har haft blödningar från mage, tarmar, urinblåsa eller andra organ, till exempel om du har 
sett onormalt blod i avföringen eller urinen (förutom från menstruationsblödningar) under de senaste 30 
dagarna.
om du har haft en stroke under de senaste 30 dagarna eller någon hemorragisk stroke (se även till att din 
läkare vet om du någonsin haft en stroke).
om du har haft en hjärntumör eller ett tillstånd som påverkar blodkärlen runt hjärnan. om du genomgått 
en större operation eller allvarlig skada under de senaste 6 veckorna.
om du har eller har haft blödningsproblem.
om du har eller har haft problem med din blodpropp eller ett lågt antal blodplättar. 
om du har eller har haft svår hypertoni (högt blodtryck).
om du har eller har haft allvarliga njur- eller leverproblem.
om du har behandlats med ett annat läkemedel av samma typ som Eptifibatide Accord.
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−

−
−
−
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−
−

Tala om för din läkare om du har haft något av dessa tillstånd. Om du har några frågor, fråga din läkare eller 
sjukhusapotekare eller sjuksköterska.

Läs noga 
ti

igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel eftersom den 
innehåller vik g information för dig.
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Varningar och försiktighetsåtgärder

− Eptifibatide Accord rekommenderas endast för användning till vuxna, inlagda patienter på 
kranskärlsavdelningar.
Eptifibatide Accord är inte avsett för användning till barn eller ungdomar under 18 år. Före och 
under din behandling med Eptifibatide Accord kommer prover av ditt blod att testas som en 
säkerhetsåtgärd för att begränsa risken för oväntad blödning.
Under användning av Eptifibatide Accord kommer du att kontrolleras noggrant för eventuella tecken på ovanlig 
eller oväntad blödning.

−
−

−

Tala med din läkare eller sjukhusapotekare eller sjuksköterska innan du använder Eptifibatide Accord.

Andra läkemedel och Eptifibatide Accord
För att undvika risken för interaktioner med andra läkemedel, tala om för din läkare eller 
sjukhusapotekare eller sjuksköterska om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta 
andra läkemedel, inklusive receptfria läkemedel. Särskilt:
− blodförtunnande medel (orala antikoagulantia) eller

− läkemedel som förhindrar blodproppar, inklusive warfarin, dipyridamol, tiklopidin, aspirin (förutom de 
som du kan få som en del av behandlingen med Eptifibatide Accord).

Graviditet, amning och fertilitet
Eptifibatide Accord rekommenderas vanligtvis inte för användning under graviditet. Tala om för din läkare 
om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn. Din läkare kommer att väga upp 
nyttan för dig mot risken för ditt barn av att använda Eptifibatide Accord när du är gravid.

Om du ammar ett barn ska amningen avbrytas under behandlingsperioden.

Eptifibatide Accord innehåller natrium
Detta läkemedel innehåller 34,5 mg natrium (huvudkomponenten i matlagning/bordssalt) i varje injektionsflaska. 
Detta motsvarar 1,7 % av det rekommenderade maximala dagliga intaget av natrium för en vuxen.

3. Hur du använder Eptifibatide Accord

Eptifibatide Accord ges i venen genom direkt injektion följt av en infusion (dropplösning). Dosen som ges 
är baserad på din vikt. Den rekommenderade dosen är 180 mikrogram/kg administrerat som en bolus 
(snabb intravenös injektion), följt av en infusion (dropplösning) på 2 mikrogram/kg/minut i upp till 72 
timmar. Om du har en njursjukdom kan infusionsdosen minskas till 1 mikrogram/kg/minut.

Om perkutan kranskärlsintervention (PCI) utförs under Eptifibatide Accord-behandling, kan den 
intravenösa lösningen fortsätta i upp till 96 timmar.

Du måste också få doser av aspirin och heparin (om det inte är kontraindicerat i ditt fall).

Om du har ytterligare frågor om användningen av denna produkt, fråga din läkare eller sjukhusapotekare eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga biverkningar
Dessa kan drabba fler än 1 av 10 personer



− mindre eller större blödningar, (till exempel blod i urinen, blod i avföringen, kräkningar av blod eller blödningar 
vid kirurgiska ingrepp).
anemi (minskat antal röda blodkroppar).−

Vanliga biverkningar
Dessa kan drabba upp till 1 av 10 personer
− inflammation i en ven.

Mindre vanliga biverkningar
Dessa kan påverka upp till 1 av 100 personer
− minskning av antalet blodplättar (blodkroppar som är nödvändiga för blodkoagulering).
− minskat blodflöde till hjärnan.

Mycket sällsynta biverkningar

Dessa kan påverka upp till 1 av 10 000 personer
− allvarlig blödning (till exempel blödning inuti buken, inuti hjärnan och in i lungorna)

dödlig blödning.
kraftig minskning av antalet blodplättar (blodkroppar nödvändiga för blodkoagulering). 
hudutslag (som nässelfeber).
plötslig, allvarlig allergisk reaktion.

−
−
−
−

Om du märker några tecken på blödning, meddela din läkare eller sjukhusapotekare eller sjuksköterska omedelbart. 
Mycket sällan har blödningen blivit allvarlig och till och med dödlig. Säkerhetsåtgärder för att förhindra att detta 
inträffar inkluderar blodprover och noggrann kontroll av vårdpersonal som tar hand om dig.

Om du utvecklar en allvarlig allergisk reaktion eller nässelutslag, meddela din läkare eller sjukhusapotekare eller sjuksköterska 

omedelbart.

Andra händelser som kan inträffa hos patienter som kräver denna typ av behandling inkluderar sådana som är 
relaterade till det tillstånd du har behandlat, såsom snabba eller oregelbundna hjärtslag, lågt blodtryck, chock 
eller hjärtstillestånd.

Rapportering av biverkningar

Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller sjukhusapotekare eller sjuksköterska. Detta inkluderar 
eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Yellow 
Card Scheme-webbplatsen: www.mhra.gov.uk/yellowcard eller sök efter MHRA Yellow Card i Google Play eller Apple 
App Store. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att ge mer information om detta läkemedels säkerhet.

5. Hur Eptifibatide Accord ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på kartongen och injektionsflaskan efter EXP. 
Utgångsdatumet avser den sista dagen i den månaden.

Förvaras i kylskåp (2°C–8°C).

Förvara injektionsflaskan i den yttre förpackningen för att skydda mot ljus. Skydd av Eptifibatide Accord-
lösning mot ljus är dock inte nödvändigt under administrering.



Innan användning ska flaskans innehåll inspekteras.

Eptifibatide Accord ska inte användas om det upptäcks att partiklar eller missfärgning 
förekommer.

Eventuellt oanvänt läkemedel efter öppning ska slängas.

Släng inte några läkemedel i avloppsvatten eller hushållsavfall. Fråga din sjukhusapotekare hur du 
slänger mediciner du inte längre använder. Dessa åtgärder kommer att bidra till att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och annan information

Innehåller Eptifibatide Accord Den 
aktiva substansen är eptifibatid.

Eptifibatide Accord 2 mg/ml:Varje ml injektionsvätska, lösning innehåller 2 mg eptifibatid. En 
injektionsflaska med 10 ml injektionsvätska, lösning innehåller 20 mg eptifibatid.
Övriga innehållsämnen är citronsyramonohydrat, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor.

Hur Eptifibatide Accord ser ut och förpackningens innehåll Eptifibatide Accord 2 mg/ml 

injektionsvätska, lösning: 10 ml injektionsflaska, förpackning med en injektionsflaska.

Eptifibatide Accord 2 mg/ml:Den klara, färglösa lösningen finns i en 10 ml glasflaska, som är 
försluten med en butylgummipropp och förseglad med en flip-off aluminiumförsegling.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

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

Tillverkare:

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

Wessling Hungary Kft
Fòti ùt 56, Budapest 1047,
Ungern

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