
Eptifibatide Accord 2 mg/ml na solusyon para sa iniksyon
eptifibatide

Basahing mabuti ang lahat ng leaflet na ito bago mo simulan ang paggamit ng gamot na ito dahil naglalaman ito ng 

mahalagang impormasyon para sa iyo.

-
-
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Panatilihin ang leaflet na ito. Maaaring kailanganin mong basahin itong muli.

Kung mayroon ka pang mga katanungan, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko sa ospital o nars.

Kung mayroon kang anumang mga side effect makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko sa ospital o nars. Kabilang dito ang 

anumang posibleng side effect na hindi nakalista sa leaflet na ito. Tingnan ang seksyon 4.

Ano ang nasa leaflet na ito :

1. Ano ang Eptifibatide Accord at para saan ito ginagamit
2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka bigyan ng Eptifibatide Accord
3. Paano gamitin ang Eptifibatide Accord
4. Mga posibleng epekto
5. Paano mag-imbak ng Eptifibatide Accord
6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

1. Ano ang Eptifibatide Accord at para saan ito ginagamit

Ang Eptifibatide Accord ay isang inhibitor ng platelet aggregation. Nangangahulugan ito na nakakatulong ito upang maiwasan ang pagbuo 

ng mga clots ng dugo.

Ginagamit ito sa mga nasa hustong gulang na may pagpapakita ng malubhang kakulangan sa coronary na tinukoy bilang kusang at 

kamakailang pananakit ng dibdib na may mga abnormalidad sa electrocardiographic o biological na pagbabago. Karaniwan itong ibinibigay 

kasama ng aspirin at unfractionated heparin.

2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka bigyan ng Eptifibatide Accord

Huwag gumamit ng Eptifibatide Accord:

− kung ikaw ay allergic sa eptifibatide o alinman sa iba pang sangkap ng gamot na ito (nakalista sa seksyon 6).

kung kamakailan kang nagkaroon ng pagdurugo mula sa iyong tiyan, bituka, pantog o iba pang mga organo, 
halimbawa kung nakakita ka ng abnormal na dugo sa iyong dumi o ihi (maliban sa pagdurugo ng regla) sa nakalipas na 
30 araw.

kung na-stroke ka sa loob ng nakalipas na 30 araw o anumang hemorrhagic stroke (gayundin, siguraduhing alam ng iyong 

doktor kung nagkaroon ka ng stroke).

kung mayroon kang tumor sa utak o isang kondisyon na nakakaapekto sa mga daluyan ng dugo sa paligid ng utak. kung 

nagkaroon ka ng malaking operasyon o matinding pinsala sa nakalipas na 6 na linggo.

kung mayroon ka o nagkaroon ng mga problema sa pagdurugo.

kung mayroon ka o nahihirapan sa iyong pamumuo ng dugo o mababang bilang ng platelet ng dugo. kung 

mayroon o nagkaroon ka ng matinding hypertension (high blood pressure).

kung mayroon o nagkaroon ka ng malubhang problema sa bato o atay.

kung ikaw ay nagamot sa ibang gamot na kapareho ng uri ng Eptifibatide Accord.
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Mangyaring sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang alinman sa mga kondisyong ito. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, tanungin ang 

iyong doktor o parmasyutiko sa ospital o nars.
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Mga babala at pag-iingat

− Inirerekomenda ang Eptifibatide Accord para gamitin lamang sa mga pasyenteng nasa hustong gulang, naospital sa mga coronary care 

unit.

Ang Eptifibatide Accord ay hindi inilaan para sa paggamit sa mga bata o kabataan na wala pang 18 taong gulang. Bago at sa 

panahon ng iyong paggamot sa Eptifibatide Accord, ang mga sample ng iyong dugo ay susuriin bilang isang hakbang sa 

kaligtasan upang limitahan ang posibilidad ng hindi inaasahang pagdurugo.

Sa panahon ng paggamit ng Eptifibatide Accord, susuriing mabuti para sa anumang mga palatandaan ng hindi pangkaraniwang o hindi 

inaasahang pagdurugo.
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Makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko sa ospital o nars bago gamitin ang Eptifibatide Accord.

Iba pang mga gamot at Eptifibatide Accord
Upang maiwasan ang posibilidad ng pakikipag-ugnayan sa ibang mga gamot, mangyaring sabihin sa iyong doktor o 

parmasyutiko sa ospital o nars kung umiinom ka o kamakailan lamang ay umiinom o maaaring uminom ng anumang iba pang 

mga gamot, kabilang ang mga gamot na nakuha nang walang reseta. lalo na:

− pampanipis ng dugo (oral anticoagulants) o

− mga gamot na pumipigil sa mga pamumuo ng dugo, kabilang ang warfarin, dipyridamole, ticlopidine, aspirin (maliban sa mga 

maaaring ibigay sa iyo bilang bahagi ng paggamot sa Eptifibatide Accord).

Pagbubuntis, pagpapasuso at pagkamayabong
Ang Eptifibatide Accord ay hindi karaniwang inirerekomenda para sa paggamit sa panahon ng pagbubuntis. Sabihin sa iyong doktor 

kung ikaw ay buntis, isipin na maaari kang buntis o nagbabalak na magkaroon ng isang sanggol. Titimbangin ng iyong doktor ang 

benepisyo sa iyo laban sa panganib sa iyong sanggol na gumamit ng Eptifibatide Accord habang ikaw ay buntis.

Kung ikaw ay nagpapasuso sa isang sanggol, ang pagpapasuso ay dapat maputol sa panahon ng paggamot.

Ang Eptifibatide Accord ay naglalaman ng sodium

Ang gamot na ito ay naglalaman ng 34.5 mg sodium (pangunahing bahagi ng pagluluto/table salt) sa bawat vial. Katumbas ito ng 1.7% 

ng inirerekumendang maximum na pang-araw-araw na dietary intake ng sodium para sa isang nasa hustong gulang.

3. Paano gamitin ang Eptifibatide Accord

Ang Eptifibatide Accord ay ibinibigay sa ugat sa pamamagitan ng direktang iniksyon na sinusundan ng pagbubuhos (drip 
solution). Ang dosis na ibinigay ay batay sa iyong timbang. Ang inirerekomendang dosis ay 180 microgram/kg na ibinibigay 
bilang bolus (mabilis na intravenous injection), na sinusundan ng pagbubuhos (drip solution) na 2 microgram/kg/min hanggang 
72 oras. Kung mayroon kang sakit sa bato, ang dosis ng pagbubuhos ay maaaring bawasan sa 1 microgram/kg/minuto.

Kung ang percutaneous coronary intervention (PCI) ay ginawa sa panahon ng Eptifibatide Accord therapy, ang 
intravenous solution ay maaaring ipagpatuloy hanggang 96 na oras.

Dapat ka ring bigyan ng mga dosis ng aspirin at heparin (kung hindi kontraindikado sa iyong kaso).

Kung mayroon kang anumang karagdagang katanungan sa paggamit ng produktong ito, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko sa ospital o 

nars.

4. Mga posibleng epekto

Tulad ng lahat ng mga gamot, ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng mga side effect, bagaman hindi lahat ay nakakakuha nito.

Napakakaraniwang epekto
Ang mga ito ay maaaring makaapekto sa higit sa 1 sa 10 tao



− menor de edad o malaking pagdurugo, (halimbawa, dugo sa ihi, dugo sa dumi, pagsusuka ng dugo, o pagdurugo sa mga 

pamamaraan ng operasyon).

anemia (nabawasan ang bilang ng mga pulang selula ng dugo).−

Karaniwang epekto
Ang mga ito ay maaaring makaapekto sa hanggang 1 sa 10 tao

− pamamaga ng isang ugat.

Mga hindi pangkaraniwang epekto

Ang mga ito ay maaaring makaapekto sa hanggang 1 sa 100 tao

− pagbawas sa bilang ng mga platelet (mga selula ng dugo na kinakailangan para sa pamumuo ng dugo).

− nabawasan ang daloy ng dugo sa utak.

Napakabihirang epekto
Ang mga ito ay maaaring makaapekto sa hanggang 1 sa 10,000 katao

− malubhang pagdurugo (halimbawa, pagdurugo sa loob ng tiyan, sa loob ng utak, at sa baga)

nakamamatay na pagdurugo.

matinding pagbawas sa bilang ng mga platelet (mga selula ng dugo na kinakailangan para sa pamumuo ng dugo). pantal 

sa balat (tulad ng mga pantal).

biglaang, matinding reaksiyong alerhiya.

−
−
−
−

Kung may napansin kang anumang senyales ng pagdurugo, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko sa ospital o nars. 

Napakabihirang, ang pagdurugo ay naging malubha at nakamamatay pa nga. Kabilang sa mga hakbang sa kaligtasan upang maiwasang mangyari 

ito ay ang mga pagsusuri sa dugo at maingat na pagsusuri ng mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na nag-aalaga sa iyo.

Kung magkakaroon ka ng matinding reaksiyong alerhiya o pantal, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko sa 

ospital o nars.

Ang iba pang mga kaganapan na maaaring mangyari sa mga pasyente, na nangangailangan ng ganitong uri ng paggamot, ay 

kinabibilangan ng mga nauugnay sa kondisyong ginagamot mo, tulad ng mabilis o hindi regular na tibok ng puso, mababang presyon ng 

dugo, pagkabigla o pag-aresto sa puso.

Pag-uulat ng mga side effect

Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, kausapin ang iyong doktor o parmasyutiko sa ospital o nars. Kabilang dito ang anumang 

posibleng side effect na hindi nakalista sa leaflet na ito. Maaari ka ring direktang mag-ulat ng mga side effect sa pamamagitan ng Yellow 

Card Scheme Website: www.mhra.gov.uk/yellowcard o maghanap ng MHRA Yellow Card sa Google Play o Apple App Store. Sa 

pamamagitan ng pag-uulat ng mga side effect maaari kang makatulong na magbigay ng higit pang impormasyon sa kaligtasan ng 

gamot na ito.

5. Paano mag-imbak ng Eptifibatide Accord

Ilayo ang gamot na ito sa paningin at abot ng mga bata

Huwag gamitin ang gamot na ito pagkatapos ng petsa ng pag-expire na nakasaad sa karton at vial pagkatapos ng EXP. Ang petsa ng 

pag-expire ay tumutukoy sa huling araw ng buwang iyon.

Mag-imbak sa refrigerator (2°C–8°C).

Itago ang vial sa panlabas na pakete upang maprotektahan mula sa liwanag. Gayunpaman, ang proteksyon ng Eptifibatide Accord 

solution mula sa liwanag ay hindi kinakailangan sa panahon ng pangangasiwa.



Bago gamitin, dapat suriin ang nilalaman ng vial.

Ang Eptifibatide Accord ay hindi dapat gamitin kung napansin na mayroong particulate matter o pagkawalan ng kulay.

Ang anumang hindi nagamit na gamot pagkatapos ng pagbukas ay dapat itapon.

Huwag itapon ang anumang gamot sa pamamagitan ng wastewater o basura sa bahay. Tanungin ang iyong parmasyutiko sa ospital kung paano 

itapon ang mga gamot na hindi mo na ginagamit. Ang mga hakbang na ito ay makakatulong sa pagprotekta sa kapaligiran.

6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

Ano ang nilalaman ng Eptifibatide Accord 
Ang aktibong sangkap ay eptifibatide.

Eptifibatide Accord 2 mg/ml:Ang bawat ml ng solusyon para sa iniksyon ay naglalaman ng 2 mg ng eptifibatide. Ang isang vial ng 

10 ml na solusyon para sa iniksyon ay naglalaman ng 20 mg ng eptifibatide.

Ang iba pang mga sangkap ay citric acid monohydrate, sodium hydroxide at tubig para sa mga iniksyon.

Ano ang hitsura ng Eptifibatide Accord at mga nilalaman ng pack Eptifibatide Accord 2 
mg/ml na solusyon para sa iniksyon: 10 ml vial, pack ng isang vial.

Eptifibatide Accord 2 mg/ml:Ang malinaw, walang kulay na solusyon ay nakapaloob sa isang 10 ml glass 
vial, na sarado na may butyl rubber stopper at tinatakan ng flip-off aluminum seal.

May-hawak ng Awtorisasyon sa Marketing at Tagagawa

May-hawak ng Awtorisasyon sa Marketing:

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

Manufacturer:

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

Wessling Hungary Kft
Fòti ùt 56, Budapest 1047,
Hungary

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

Huling binago ang leaflet na ito noong 05/2021.


