
Ептифибатид Акорд 2 mg/ml инжекционен разтвор
ептифибатид

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя 

съдържа важна за Вас информация.

-
-
-

Запазете тази листовка. Може да се наложи да го прочетете отново.

Ако имате допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или болничен фармацевт или медицинска сестра.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или болничен фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички 

възможни нежелани реакции, които не са изброени в тази листовка. Вижте раздел 4.

Какво има в тази листовка :

1. Какво представлява Eptifibatide Accord и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да Ви бъде приложен Eptifibatide Accord
3. Как да използвате Eptifibatide Accord
4. Възможни странични ефекти

5. Как да съхранявате Eptifibatide Accord
6. Съдържание на опаковката и друга информация

1. Какво представлява Eptifibatide Accord и за какво се използва

Eptifibatide Accord е инхибитор на тромбоцитната агрегация. Това означава, че помага да се предотврати образуването на 

кръвни съсиреци.

Използва се при възрастни с проява на тежка коронарна недостатъчност, дефинирана като спонтанна и 
скорошна гръдна болка с електрокардиографски аномалии или биологични промени. Обикновено се 
прилага с аспирин и нефракциониран хепарин.

2. Какво трябва да знаете, преди да Ви бъде приложен Eptifibatide Accord

Не използвайте Eptifibatide Accord:

− ако сте алергични към ептифибатид или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

ако наскоро сте имали кървене от стомаха, червата, пикочния мехур или други органи, например ако сте 
видели необичайна кръв в изпражненията или урината (с изключение на менструално кървене) през 
последните 30 дни.

ако сте имали инсулт през последните 30 дни или някакъв хеморагичен инсулт (също така, уверете се, че Вашият 

лекар знае дали някога сте имали инсулт).

ако сте имали мозъчен тумор или състояние, което засяга кръвоносните съдове около мозъка. ако сте 

имали тежка операция или тежко нараняване през последните 6 седмици.

ако имате или сте имали проблеми с кървенето.

ако имате или сте имали затруднения със съсирването на кръвта или нисък брой на тромбоцитите. 

ако имате или сте имали тежка хипертония (високо кръвно налягане).

ако имате или сте имали тежки бъбречни или чернодробни проблеми.

ако сте били лекувани с друго лекарство от същия тип като Ептифибатид Акорд.

−

−

−
−
−
−
−
−
−

Моля, уведомете Вашия лекар, ако сте имали някое от тези състояния. Ако имате въпроси, попитайте Вашия лекар или 

болничен фармацевт или медицинска сестра.

TITLE - EPTIFIBATIDE / INTERIGLIN MEDICATION PATIENT INFORMATION IN BULGARIAN

Source : Medicines Org UK

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


Предупреждения и предпазни мерки

− Eptifibatide Accord се препоръчва за употреба само при възрастни, хоспитализирани пациенти в коронарни 

отделения.

Eptifibatide Accord не е предназначен за употреба при деца или юноши на възраст под 18 години. Преди и по 
време на лечението с Eptifibatide Accord, пробите от кръвта Ви ще бъдат тествани като мярка за безопасност, 
за да се ограничи възможността от неочаквано кървене.

По време на употребата на Eptifibatide Accord ще бъдете внимателно проверени за признаци на необичайно или 

неочаквано кървене.

−
−

−

Говорете с Вашия лекар или болничен фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате Eptifibatide Accord.

Други лекарства и Ептифибатид Accord
За да избегнете възможността от взаимодействия с други лекарства, моля, уведомете Вашия лекар или болничен 

фармацевт или медицинска сестра, ако приемате или наскоро сте приемали или е възможно да приемете други 

лекарства, включително лекарства, отпускани без рецепта. по-специално:

− разредители на кръвта (перорални антикоагуланти) или

− лекарства, които предотвратяват образуването на кръвни съсиреци, включително варфарин, дипиридамол, тиклопидин, аспирин (с 

изключение на тези, които може да Ви бъдат дадени като част от лечението с Eptifibatide Accord).

Бременност, кърмене и плодовитост
Ептифибатид Accord обикновено не се препоръчва за употреба по време на бременност. Кажете на Вашия лекар, ако 
сте бременна, мислите, че може да сте бременна или планирате да имате бебе. Вашият лекар ще прецени ползата за 
Вас спрямо риска за Вашето бебе от употребата на Eptifibatide Accord, докато сте бременна.

Ако кърмите бебе, кърменето трябва да бъде прекъснато по време на периода на лечение.

Eptifibatide Accord съдържа натрий
Това лекарство съдържа 34,5 mg натрий (основен компонент на готварската/трапезна сол) във всеки флакон. Това се 
равнява на 1,7% от препоръчителния максимален дневен хранителен прием на натрий за възрастен.

3. Как да използвате Eptifibatide Accord

Eptifibatide Accord се прилага във вената чрез директна инжекция, последвана от инфузия (капков разтвор). 
Предоставената доза се основава на Вашето тегло. Препоръчителната доза е 180 микрограма/kg, приложена като болус 
(бърза интравенозна инжекция), последвана от инфузия (капков разтвор) от 2 микрограма/kg/минута за до 72 часа. Ако 
имате бъбречно заболяване, дозата за инфузия може да бъде намалена до 1 микрограм/кг/минута.

Ако се извършва перкутанна коронарна интервенция (PCI) по време на терапията с Eptifibatide Accord, 
интравенозният разтвор може да продължи до 96 часа.

Трябва също да Ви бъдат дадени дози аспирин и хепарин (ако не са противопоказани във Вашия случай).

Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на този продукт, попитайте Вашия лекар или болничен фармацевт или медицинска 

сестра.

4. Възможни странични ефекти

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Много чести нежелани реакции

Те могат да засегнат повече от 1 на 10 души



− леко или голямо кървене (например кръв в урината, кръв в изпражненията, повръщане на кръв или кървене 
при хирургични процедури).

анемия (намален брой червени кръвни клетки).−

Чести нежелани реакции

Те могат да засегнат до 1 на 10 души
− възпаление на вена.

Нечести нежелани реакции

Те могат да засегнат до 1 на 100 души
− намаляване на броя на тромбоцитите (кръвни клетки, необходими за съсирването на кръвта).

− намален приток на кръв към мозъка.

Много редки странични ефекти

Те могат да засегнат до 1 на 10 000 души
− сериозно кървене (например кървене в корема, вътре в мозъка и в белите 

дробове)
фатално кървене.

силно намаляване на броя на тромбоцитите (кръвни клетки, необходими за съсирването на кръвта). кожен обрив 

(като копривна треска).

внезапна, тежка алергична реакция.

−
−
−
−

Ако забележите някакви признаци на кървене, уведомете незабавно Вашия лекар, болничен фармацевт или 
медицинска сестра. Много рядко кървенето става тежко и дори фатално. Мерките за безопасност, за да се предотврати 
това, включват кръвни изследвания и внимателна проверка от здравните специалисти, които се грижат за вас.

Ако развиете тежка алергична реакция или копривна треска, уведомете незабавно Вашия лекар или болничен фармацевт или 

медицинска сестра.

Други събития, които могат да възникнат при пациенти, които се нуждаят от този вид лечение, включват тези, 
които са свързани със състоянието, което лекувате, като ускорен или неравномерен пулс, ниско кръвно налягане, 
шок или сърдечен арест.

Отчитане на странични ефекти

Ако получите някакви нежелани реакции, говорете с Вашия лекар или болничен фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички 

възможни нежелани реакции, които не са изброени в тази листовка. Можете също да съобщите за нежелани реакции директно чрез 

уебсайта на схемата за жълта карта: www.mhra.gov.uk/yellowcard или да потърсите MHRA Yellow Card в Google Play или Apple App Store. 

Като съобщавате нежелани реакции, можете да помогнете да предоставите повече информация за безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Eptifibatide Accord

Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и флакона след „Годен до“. Срокът 

на годност се отнася до последния ден на този месец.

Да се   съхранява в хладилник (2°C–8°C).

Съхранявайте флакона във външната опаковка, за да се предпази от светлина. Въпреки това, защитата на разтвора 
Eptifibatide Accord от светлина не е необходима по време на приложение.



Преди употреба съдържанието на флакона трябва да се провери.

Ептифибатид Accord не трябва да се използва, ако се забележи, че има частици или промяна в 
цвета.

Всяко неизползвано лекарство след отваряне трябва да се изхвърли.

Не изхвърляйте лекарства в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте болничния си фармацевт как 

да изхвърлите лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще помогнат за опазването на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и друга информация

Какво съдържа Eptifibatide Accord 
Активното вещество е ептифибатид.

Ептифибатид Акорд 2 mg/ml:Всеки ml инжекционен разтвор съдържа 2 mg ептифибатид. Един 
флакон от 10 ml инжекционен разтвор съдържа 20 mg ептифибатид.
Другите съставки са лимонена киселина монохидрат, натриев хидроксид и вода за инжекции.

Как изглежда Eptifibatide Accord и какво съдържа опаковката Ептифибатид Акорд 2 mg/
ml инжекционен разтвор: флакон от 10 ml, опаковка от един флакон.

Ептифибатид Акорд 2 mg/ml:Бистрият безцветен разтвор се съдържа в стъклен флакон от 10 ml, който е 
затворен с бутилова гумена запушалка и запечатан с отчупваща се алуминиева пломба.

Притежател на разрешение за употреба и производител

Притежател на разрешение за употреба:

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

Производител:

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

Wessling Hungary Kft
Fòti ùt 56, Будапеща 1047,
Унгария

Accord Healthcare Polska Sp.z oo,
ул. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Полша

Тази листовка е редактирана последно на 05/2021.


