
Eptifibatide Accord 2 mg/ml enjeksiyonluk çözelti
eptifibatid

Sizin için önemli bilgiler içerdiğinden, bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatının 
tamamını dikkatlice okuyunuz.
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Bu broşürü saklayın. Tekrar okumanız gerekebilir.
Başka sorularınız varsa, doktorunuza veya hastane eczacınıza veya hemşirenize sorun.
Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuzla veya hastane eczacınızla veya hemşirenizle konuşun. Bu, bu 
broşürde listelenmeyen olası yan etkileri içerir. 4. bölüme bakın.

Bu broşürde neler var? :
1. Eptifibatid Accord nedir ve ne için kullanılır?
2. Size Eptifibatid Anlaşması verilmeden önce bilmeniz gerekenler
3. Eptifibatid Anlaşması nasıl kullanılır
4. Olası yan etkiler
5. Eptifibatid Anlaşması nasıl saklanır
6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

1. Eptifibatid Accord nedir ve ne için kullanılır?

Eptifibatid Accord, trombosit agregasyonunun bir inhibitörüdür. Bu, kan pıhtılarının oluşmasını önlemeye yardımcı olduğu 
anlamına gelir.

Elektrokardiyografik anormallikler veya biyolojik değişikliklerle birlikte spontan ve yakın zamanda göğüs ağrısı 
olarak tanımlanan şiddetli koroner yetmezlik tezahürü olan erişkinlerde kullanılır. Genellikle aspirin ve fraksiyone 
olmayan heparin ile birlikte verilir.

2. Size Eptifibatid Anlaşması verilmeden önce bilmeniz gerekenler

Eptifibatid Accord'u aşağıdaki durumlarda kullanmayın:

- eptifibatide veya bu ilacın diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (bölüm 6'da listelenmiştir).

Son zamanlarda midenizden, bağırsaklarınızdan, mesanenizden veya diğer organlarınızdan kanamanız 
olduysa, örneğin son 30 gün içinde dışkı veya idrarınızda anormal kan (adet kanaması dışında) 
gördüyseniz.
Son 30 gün içinde felç geçirdiyseniz veya herhangi bir hemorajik inme geçirdiyseniz (ayrıca, daha önce inme geçirip 

geçirmediğinizi doktorunuzun bildiğinden emin olun).

Bir beyin tümörünüz veya beyin çevresindeki kan damarlarını etkileyen bir durumunuz varsa. Son 6 hafta içinde 

büyük bir ameliyat geçirdiyseniz veya ciddi bir yaralanma geçirdiyseniz.

Kanama probleminiz varsa veya olduysa.
Kan pıhtılaşmanız ya da kan trombosit sayınız düşükse ya da daha önce yaşadıysanız. Şiddetli 
hipertansiyonunuz (yüksek tansiyon) varsa veya geçmişte olduysa.
Şiddetli böbrek veya karaciğer problemleriniz varsa veya olduysa.

Eptifibatide Accord ile aynı tipte başka bir ilaçla tedavi gördüyseniz.
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Bu durumlardan herhangi birine sahipseniz lütfen doktorunuza söyleyiniz. Herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuza veya 
hastane eczacınıza veya hemşirenize sorun.

TITLE - EPTIFIBATIDE / INTERIGLIN MEDICATION PATIENT INFORMATION IN TURKISH

Source : Medicines Org UK

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


Uyarılar ve önlemler

- Eptifibatid Accord'un yalnızca koroner bakım ünitelerinde yatan yetişkin hastalarda kullanılması önerilir.

Eptifibatid Accord, çocuklarda veya 18 yaşından küçük ergenlerde kullanıma yönelik değildir. Eptifibatide 
Accord ile tedavinizden önce ve tedaviniz sırasında, beklenmedik kanama olasılığını sınırlamak için bir 
güvenlik önlemi olarak kan numuneleriniz test edilecektir.
Eptifibatide Accord'un kullanımı sırasında, olağandışı veya beklenmeyen kanama belirtilerine karşı dikkatli bir şekilde 

kontrol edileceksiniz.
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Eptifibatid Accord'u kullanmadan önce doktorunuzla veya hastane eczacınızla veya hemşirenizle konuşun.

Diğer ilaçlar ve Eptifibatid Anlaşması
Diğer ilaçlarla etkileşim olasılığını önlemek için, reçetesiz alınan ilaçlar da dahil olmak üzere başka 
ilaçlar alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız veya alma ihtimaliniz varsa lütfen doktorunuza 
veya hastane eczacınıza veya hemşirenize söyleyin. Özellikle:
- kan sulandırıcılar (oral antikoagülanlar) veya

- Varfarin, dipiridamol, tiklopidin, aspirin dahil olmak üzere kan pıhtılarını önleyen ilaçlar (Size Eptifibatide 
Accord tedavisinin bir parçası olarak verilebilecek olanlar hariç).

Hamilelik, emzirme ve doğurganlık
Eptifibatid Accord'un hamilelik sırasında kullanılması genellikle önerilmez. Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi 
düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz, hamileyken 
Eptifibatide Accord'u kullanmanın bebeğinize yönelik riskine karşı size olan faydasını değerlendirecektir.

Bir bebeği emziriyorsanız, tedavi süresince emzirmeye ara verilmelidir.

Eptifibatid Accord sodyum içerir
Bu ilaç, her flakonda 34.5 mg sodyum (pişirme/sofra tuzunun ana bileşeni) içerir. Bu, bir 
yetişkin için önerilen maksimum günlük sodyum alımının %1.7'sine eşdeğerdir.

3. Eptifibatid Anlaşması nasıl kullanılır

Eptifibatid Accord, direkt enjeksiyon ve ardından bir infüzyon (damlama solüsyonu) ile damara verilir. 
Verilen doz kilonuza göredir. Önerilen doz, bolus (hızlı intravenöz enjeksiyon) olarak uygulanan 180 
mikrogram/kg'dır, ardından 72 saate kadar 2 mikrogram/kg/dakikalık bir infüzyon (damla solüsyonu) 
uygulanır. Böbrek hastalığınız varsa, infüzyon dozu 1 mikrogram/kg/dakika'ya düşürülebilir.

Eptifibatide Accord tedavisi sırasında perkütan koroner girişim (PCI) yapılırsa, 
intravenöz solüsyona 96 saate kadar devam edilebilir.

Size ayrıca dozlarda aspirin ve heparin verilmelidir (eğer sizin durumunuzda kontrendike değilse).

Bu ürünün kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya hastane eczacınıza veya hemşirenize 
sorun.

4. Olası yan etkiler

Tüm ilaçlar gibi, bu ilaç da yan etkilere neden olabilir, ancak bunları herkes almayabilir.

Çok yaygın yan etkiler
Bunlar 10 kişiden 1'inden fazlasını etkileyebilir



- minör veya majör kanama (örneğin idrarda kan, dışkıda kan, kan kusma veya cerrahi 
prosedürlerle kanama).
anemi (azalmış kırmızı kan hücresi sayısı).-

Yaygın yan etkiler
Bunlar 10 kişiden 1'ini etkileyebilir
- bir damarın iltihabı.

Yaygın olmayan yan etkiler
Bunlar 100 kişiden 1'ini etkileyebilir
- trombosit sayısında azalma (kanın pıhtılaşması için gerekli kan hücreleri).
- beyne giden kan akışının azalması.

Çok seyrek yan etkiler
Bunlar 10.000 kişiden 1'ini etkileyebilir
- ciddi kanama (örneğin, karın içinde, beyin içinde ve akciğerlere kanama)

ölümcül kanama

trombosit sayısında ciddi azalma (kan pıhtılaşması için gerekli kan hücreleri). deri 
döküntüsü (kurdeşen gibi).
ani, şiddetli alerjik reaksiyon.
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Herhangi bir kanama belirtisi fark ederseniz, derhal doktorunuza veya hastane eczacınıza veya hemşirenize haber verin. 
Çok nadiren, kanama şiddetli ve hatta ölümcül hale geldi. Bunun olmasını önlemek için güvenlik önlemleri arasında kan 
testleri ve sizinle ilgilenen sağlık uzmanları tarafından dikkatli kontroller yer alır.

Şiddetli alerjik reaksiyon veya kurdeşen geliştirirseniz, derhal doktorunuza veya hastane eczacınıza veya hemşirenize haber 
verin.

Bu tür tedaviye ihtiyaç duyan hastalarda meydana gelebilecek diğer olaylar, hızlı veya 
düzensiz kalp atışı, düşük tansiyon, şok veya kalp durması gibi tedavi ettiğiniz durumla 
ilgili olayları içerir.

Yan etkilerin raporlanması
Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuzla veya hastane eczacınızla veya hemşirenizle konuşun. Bu, bu 
broşürde listelenmeyen olası yan etkileri içerir. Ayrıca, yan etkileri doğrudan Sarı Kart Şeması Web Sitesi: 
www.mhra.gov.uk/yellowcard aracılığıyla bildirebilir veya Google Play veya Apple App Store'da MHRA Sarı Kart 
araması yapabilirsiniz. Yan etkileri bildirerek, bu ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi sağlamaya yardımcı 
olabilirsiniz.

5. Eptifibatid Anlaşması nasıl saklanır

Bu ilacı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Bu ilacı kutu ve flakon üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra EXP'den sonra kullanmayınız. Son 
kullanma tarihi, o ayın son gününü ifade eder.

Buzdolabında (2°C) saklayın-8°C).

Işıktan korumak için flakonu dış ambalajında   saklayınız. Ancak uygulama sırasında Eptifibatide 
Accord solüsyonunun ışıktan korunması gerekli değildir.



Kullanmadan önce flakon içeriği kontrol edilmelidir.

Partikül madde veya renk değişikliği olduğu fark edilirse Eptifibatid Accord 
kullanılmamalıdır.

Açıldıktan sonra kullanılmayan ilaçlar atılmalıdır.

Herhangi bir ilacı atık su veya evsel atık yoluyla atmayın. Artık kullanmadığınız ilaçları nasıl 
atacağınızı hastane eczacınıza sorun. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

Eptifibatid Anlaşması ne içerir? 
Aktif madde eptifibatiddir.

Eptifibatid Anlaşması 2 mg/ml:Her ml enjeksiyonluk çözelti 2 mg eptifibatid içerir. 10 
ml enjeksiyonluk bir flakon 20 mg eptifibatid içerir.
Diğer bileşenler sitrik asit monohidrat, sodyum hidroksit ve enjeksiyonluk sudur.

Eptifibatide Accord'un görünüşü ve paketin içeriği Eptifibatide Accord 2 
mg/ml enjeksiyonluk çözelti: 10 ml flakon, bir flakon paketi.

Eptifibatid Anlaşması 2 mg/ml:Berrak, renksiz çözelti, bir butil kauçuk tıpa ile kapatılmış ve bir 
geçmeli alüminyum conta ile kapatılmış 10 ml'lik bir cam flakon içinde yer almaktadır.

Ruhsat Sahibi ve Üretici

Pazarlama yetkilendirme sahibi:

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

Üretici firma:

Accord Healthcare Limited 
Sage House
319, Pinner Yolu, Harrow 
Middlesex HA1 4HF
Birleşik Krallık

Wessling Macaristan Kft
Fòti ut 56, Budapeşte 1047,
Macaristan

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

Bu broşür en son 05/2021 tarihinde revize edilmiştir.


