
Eptifibatide Accord dung dịch tiêm 2 mg / ml
eptifibatide

Đọc kỹ tất cả tờ rơi này trước khi bạn bắt đầu sử dụng thuốc này vì nó chứa thông tin 
quan trọng đối với bạn.

-
-
-

Giữ tờ rơi này. Bạn có thể cần phải đọc nó một lần nữa.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ bệnh viện hoặc y tá của bạn.
Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ bệnh viện hoặc y tá của bạn. Điều này bao gồm bất kỳ tác 

dụng phụ nào có thể xảy ra không được liệt kê trong tờ rơi này. Xem phần 4.
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2. Những điều bạn cần biết trước khi được cấp Eptifibatide Accord
3. Cách sử dụng Eptifibatide Accord
4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra

5. Cách lưu trữ Eptifibatide Accord
6. Nội dung của gói và các thông tin khác

1. Eptifibatide Accord là gì và nó được sử dụng để làm gì

Eptifibatide Accord là một chất ức chế kết tập tiểu cầu. Điều này có nghĩa là nó giúp ngăn ngừa hình thành 
cục máu đông.

Nó được sử dụng ở người lớn có biểu hiện của suy mạch vành nghiêm trọng được xác định là đau ngực tự 
phát và gần đây với các bất thường về điện tâm đồ hoặc thay đổi sinh học. Nó thường được dùng cùng với 
aspirin và heparin không phân đoạn.

2. Những điều bạn cần biết trước khi được cấp Eptifibatide Accord

Không sử dụng Eptifibatide Accord:
- nếu bạn bị dị ứng với eptifibatide hoặc bất kỳ thành phần nào khác của thuốc này (được liệt kê trong phần 6).

nếu gần đây bạn bị chảy máu dạ dày, ruột, bàng quang hoặc các cơ quan khác, chẳng hạn như 
nếu bạn thấy máu bất thường trong phân hoặc nước tiểu (ngoại trừ máu kinh) trong 30 ngày 
qua.
nếu bạn bị đột quỵ trong vòng 30 ngày qua hoặc bất kỳ cơn đột quỵ xuất huyết nào (ngoài ra, hãy chắc chắn rằng bác sĩ của 

bạn biết liệu bạn đã từng bị đột quỵ hay chưa).

nếu bạn bị u não hoặc một tình trạng ảnh hưởng đến các mạch máu xung quanh não. nếu bạn đã trải qua 
một cuộc phẫu thuật lớn hoặc chấn thương nặng trong 6 tuần qua.
nếu bạn có hoặc đã gặp vấn đề về chảy máu.
nếu bạn gặp khó khăn với quá trình đông máu hoặc số lượng tiểu cầu trong máu 
thấp. nếu bạn bị hoặc đã bị tăng huyết áp nặng (huyết áp cao).
nếu bạn đã hoặc đang có các vấn đề về thận hoặc gan nghiêm trọng.

nếu bạn đã được điều trị bằng một loại thuốc khác cùng loại như Eptifibatide Accord.

-

-

-
-
-
-
-
-
-

Vui lòng cho bác sĩ của bạn biết nếu bạn đã có bất kỳ điều kiện nào trong số này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy hỏi bác 
sĩ hoặc dược sĩ hoặc y tá của bệnh viện.
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Cảnh báo và đề phòng

- Eptifibatide Accord được khuyến cáo chỉ sử dụng cho người lớn, bệnh nhân nhập viện tại các đơn vị chăm sóc mạch 
vành.

Eptifibatide Accord không dùng cho trẻ em hoặc thanh thiếu niên dưới 18 tuổi. Trước và 
trong khi điều trị bằng Eptifibatide Accord, các mẫu máu của bạn sẽ được xét nghiệm như 
một biện pháp an toàn để hạn chế khả năng chảy máu bất ngờ.
Trong quá trình sử dụng Eptifibatide Accord, bạn sẽ được kiểm tra cẩn thận xem có bất kỳ dấu hiệu chảy máu bất thường hoặc bất 

ngờ nào không.

-
-

-

Nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ bệnh viện hoặc y tá của bạn trước khi sử dụng Eptifibatide Accord.

Các loại thuốc khác và Eptifibatide Accord
Để tránh khả năng xảy ra tương tác với các loại thuốc khác, vui lòng cho bác sĩ hoặc dược sĩ bệnh viện 
hoặc y tá của bạn biết nếu bạn đang dùng hoặc gần đây đã dùng hoặc có thể dùng bất kỳ loại thuốc nào 
khác, bao gồm cả thuốc mua không cần đơn. Cụ thể:
- thuốc làm loãng máu (thuốc chống đông máu đường uống) hoặc

- thuốc ngăn ngừa cục máu đông, bao gồm warfarin, dipyridamole, ticlopidine, aspirin (ngoại trừ những thuốc 
mà bạn có thể được sử dụng như một phần của điều trị Eptifibatide Accord).

Mang thai, cho con bú và sinh sản
Eptifibatide Accord thường không được khuyến cáo sử dụng trong thời kỳ mang thai. Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn 
đang mang thai, nghĩ rằng bạn có thể đang mang thai hoặc đang có kế hoạch sinh con. Bác sĩ sẽ cân nhắc giữa 
lợi ích cho bạn so với rủi ro cho con bạn khi sử dụng Eptifibatide Accord khi bạn đang mang thai.

Nếu bạn đang nuôi con bằng sữa mẹ, việc cho con bú nên bị gián đoạn trong thời gian điều trị.

Eptifibatide Accord chứa natri
Thuốc này chứa 34,5 mg natri (thành phần chính của nấu ăn / muối ăn) trong mỗi lọ. Con số này tương 
đương với 1,7% lượng natri ăn vào tối đa hàng ngày được khuyến nghị cho một người lớn.

3. Cách sử dụng Eptifibatide Accord

Eptifibatide Accord được đưa vào tĩnh mạch bằng cách tiêm trực tiếp sau đó là truyền (dung dịch nhỏ giọt). 
Liều lượng được đưa ra dựa trên cân nặng của bạn. Liều khuyến cáo là 180 microgam / kg dùng dưới dạng 
bolus (tiêm tĩnh mạch nhanh), sau đó là truyền (dung dịch nhỏ giọt) 2 microgam / kg / phút trong tối đa 72 
giờ. Nếu bạn bị bệnh thận, liều truyền có thể giảm xuống 1 microgam / kg / phút.

Nếu can thiệp mạch vành qua da (PCI) được thực hiện trong khi điều trị bằng Eptifibatide Accord, dung 
dịch tiêm tĩnh mạch có thể được tiếp tục đến 96 giờ.

Bạn cũng phải được cung cấp các liều aspirin và heparin (nếu không có chống chỉ định trong trường hợp của bạn).

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng sản phẩm này, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ bệnh viện hoặc y tá của 
bạn.

4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra

Giống như tất cả các loại thuốc, thuốc này có thể gây ra tác dụng phụ, mặc dù không phải ai cũng mắc phải.

Các tác dụng phụ rất phổ biến
Những điều này có thể ảnh hưởng đến hơn 1/10 người



- chảy máu nhẹ hoặc lớn, (ví dụ, máu trong nước tiểu, máu trong phân, nôn ra máu, hoặc chảy máu do thủ 
thuật phẫu thuật).
thiếu máu (giảm số lượng hồng cầu).-

Các tác dụng phụ thường gặp

Những điều này có thể ảnh hưởng đến 1 trong 10 người

- viêm tĩnh mạch.

Tác dụng phụ không phổ biến

Những điều này có thể ảnh hưởng đến 1 trong 100 người

- giảm số lượng tiểu cầu (tế bào máu cần thiết cho quá trình đông máu).
- giảm lượng máu lên não.

Tác dụng phụ rất hiếm
Những điều này có thể ảnh hưởng đến 1 trên 10.000 người

- chảy máu nghiêm trọng (ví dụ, chảy máu bên trong bụng, bên trong não và vào 
phổi)
chảy máu gây tử vong.

giảm nghiêm trọng số lượng tiểu cầu (tế bào máu cần thiết cho quá trình đông máu). phát ban trên da 

(chẳng hạn như phát ban).

phản ứng dị ứng đột ngột, nghiêm trọng.

-
-
-
-

Nếu bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu chảy máu, thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ bệnh viện hoặc y tá của bạn ngay lập 
tức. Rất hiếm khi chảy máu trở nên nghiêm trọng và thậm chí gây tử vong. Các biện pháp an toàn để ngăn điều này xảy 
ra bao gồm xét nghiệm máu và kiểm tra cẩn thận bởi các chuyên gia y tế chăm sóc bạn.

Nếu bạn phát triển phản ứng dị ứng nghiêm trọng hoặc phát ban, hãy thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ bệnh viện hoặc y tá của 

bạn ngay lập tức.

Các sự kiện khác có thể xảy ra ở những bệnh nhân cần loại điều trị này, bao gồm những biến cố liên 
quan đến tình trạng bạn đang điều trị, chẳng hạn như nhịp tim nhanh hoặc không đều, huyết áp 
thấp, sốc hoặc ngừng tim.

Báo cáo tác dụng phụ
Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ bệnh viện hoặc y tá. Điều này bao gồm bất kỳ tác 

dụng phụ nào có thể xảy ra không được liệt kê trong tờ rơi này. Bạn cũng có thể báo cáo tác dụng phụ trực tiếp qua Trang web 

Chương trình Thẻ Vàng: www.mhra.gov.uk/yellowcard hoặc tìm kiếm Thẻ Vàng MHRA trong Google Play hoặc Apple App Store. 

Bằng cách báo cáo các tác dụng phụ, bạn có thể giúp cung cấp thêm thông tin về độ an toàn của thuốc này.

5. Cách lưu trữ Eptifibatide Accord

Giữ thuốc này ngoài tầm nhìn và tầm với của trẻ em

Không sử dụng thuốc này sau ngày hết hạn được ghi trên hộp và lọ sau EXP. Ngày hết hạn 
là ngày cuối cùng của tháng đó.

Bảo quản trong tủ lạnh (2 ° C-8 ° C).

Giữ lọ trong bao bì bên ngoài để tránh ánh sáng. Tuy nhiên, không cần thiết phải bảo vệ dung 
dịch Eptifibatide Accord khỏi ánh sáng trong khi dùng.



Trước khi sử dụng, các thành phần của lọ phải được kiểm tra.

Không nên sử dụng Eptifibatide Accord nếu nhận thấy có vật chất dạng hạt hoặc sự đổi 
màu.

Bất kỳ loại thuốc nào không sử dụng sau khi mở nên được vứt bỏ.

Không vứt bỏ bất kỳ loại thuốc nào qua nước thải hoặc rác thải sinh hoạt. Hỏi dược sĩ bệnh viện của bạn cách 
vứt bỏ những loại thuốc bạn không dùng nữa. Những biện pháp này sẽ giúp bảo vệ môi trường.

6. Nội dung của gói và các thông tin khác

Eptifibatide Accord chứa những 
gì Chất hoạt tính là eptifibatide.

Eptifibatide Accord 2 mg / ml:Mỗi ml dung dịch tiêm chứa 2 mg eptifibatide. Một lọ 
dung dịch tiêm 10 ml chứa 20 mg eptifibatide.
Các thành phần khác là axit xitric monohydrat, natri hydroxit và nước để tiêm.

Eptifibatide Accord trông như thế nào và nội dung của gói Eptifibatide 
Accord dung dịch tiêm 2 mg / ml: Lọ 10 ml, gói một lọ.

Eptifibatide Accord 2 mg / ml:Dung dịch trong suốt, không màu được đựng trong lọ thủy tinh 
10 ml, được đậy bằng nút cao su butyl và đậy kín bằng con dấu nhôm lật.

Nhà sản xuất và chủ sở hữu ủy quyền tiếp thị

Người giữ giấy phép tiếp thị:

Accord Healthcare Limited Sage 
House, 319 Pinner Road North Harrow, 
Middlesex, HA1 4HF Vương quốc Anh

nhà chế tạo:

Accord Healthcare Limited 
Sage House
319, Pinner Road, Harrow 
Middlesex HA1 4HF
Vương quốc Anh

Wessling Hungary Kft
Fòti ùt 56, Budapest 1047,
Hungary

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

Tờ rơi này được sửa đổi lần cuối vào tháng 05/2021.


