
Primacor injectabil
Rezumatul informațiilor despre medicamentele de consum (CMI).

TheCMI complet pe pagina următoare are mai multe detalii. Dacă sunteți îngrijorat cu privire la utilizarea acestui medicament, discutați cu medicul dumneavoastră sau 

cu farmacistul.

1. De ce folosesc Primacor?
Primacor conține ingredientul activ Milrinone Lactate. Primacor este utilizat pentru tratamentul pe termen scurt al insuficienței cardiace 
congestive severe.

Pentru mai multe informații, consultați secțiunea1. De ce folosesc Primacor? în CMI complet.

2. Ce ar trebui să știu înainte de a utiliza Primacor?

Nu utilizați dacă ați avut vreodată o reacție alergică la Primacor sau la oricare dintre ingredientele enumerate la sfârșitul CMI.

Discutați cu medicul dumneavoastră dacă aveți orice alte afecțiuni medicale, luați orice alte medicamente sau sunteți gravidă sau intenționați să 
rămâneți gravidă sau alăptați.

Pentru mai multe informații, consultați secțiunea2. Ce ar trebui să știu înainte de a utiliza Primacor? în CMI complet.

3. Ce se întâmplă dacă iau alte medicamente?

Unele medicamente pot interfera cu Primacor și pot afecta modul în care funcționează.

O listă a acestor medicamente este în secțiune3. Ce se întâmplă dacă iau alte medicamente? în CMI complet.

4. Cum folosesc Primacor?

• Primacor vi se administrează de obicei în spital. Vi se administrează ca o serie de injecții. Mai 
multe instrucțiuni pot fi găsite în secțiunea4. Cum folosesc Primacor? în CMI complet.

5. Ce ar trebui să știu când folosesc Primacor?

Lucruri tu
ar trebui sa faci

• Amintiți-i oricărui medic, dentist sau farmacist pe care îl vizitați că utilizați Primacor.

Lucruri tu
nu ar trebui să facă

• Nu trebuie să utilizați Primacor dacă sunteți alergic la milrinonă, medicamente similare sau la oricare dintre 
ingredientele enumerate la sfârșitul acestui prospect.

Conducerea sau folosirea

masini
• Aveți grijă înainte de a conduce vehicule sau de a folosi orice utilaje sau unelte până când știți cum vă afectează Primacor.

de băut
alcool

• N / A

A se uita dupa \ a avea grija de

medicamentul dumneavoastră

• Dacă trebuie să păstrați Primacor, asigurați-vă că este într-un loc răcoros și uscat, unde temperatura nu 
depășește 30°C.

• Nu puneți la frigider.

Pentru mai multe informații, consultați secțiunea5. Ce ar trebui să știu când folosesc Primacor? în CMI complet.

6. Există efecte secundare?
Efectele pe care le puteți simți în timpul injectării cu Primacor includ bătăi neregulate ale inimii, tensiune arterială scăzută, amețeli, dureri în 
piept, dureri de cap, erupții cutanate. Pentru mai multe informații, inclusiv ce trebuie să faceți dacă aveți reacții adverse, consultați 
Secțiunea6. Există efecte secundare? în CMI complet.
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Primacor injectabil
Ingrediente active):Lactat de milrinonă

• sunt alergic la alte medicamente utilizate pentru tratarea insuficienței 

cardiace congestive.Informații despre medicamentele de consum (CMI)

Acest prospect oferă informații importante despre utilizarea Primacor.De 

asemenea, trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu 

farmacistul dacă doriți informații suplimentare sau dacă aveți nelămuriri 

sau întrebări legate de utilizarea Primacor.

În timpul tratamentului, este posibil să aveți riscul de a dezvolta 
anumite reacții adverse. Este important să înțelegeți aceste riscuri și 
cum să le monitorizați. Consultați informații suplimentare în 
secțiunea6. Există efecte secundare ?

Unde puteți găsi informații în acest prospect: Sarcina și alăptarea
1. De ce folosesc Primacor?
2. Ce ar trebui să știu înainte de a utiliza Primacor?
3. Ce se întâmplă dacă iau alte medicamente?
4. Cum folosesc Primacor?
5. Ce ar trebui să știu când folosesc Primacor?
6. Există efecte secundare?
7. Detalii produs

Consultați-vă cu medicul dumneavoastră dacă sunteți gravidă sau intenționați 

să rămâneți gravidă.

Discutați cu medicul dumneavoastră dacă alăptați sau intenționați să 
alăptați.

Primacor nu trebuie administrat dacă sunteți însărcinată sau alăptați, cu excepția 

cazului în care dumneavoastră și medicul dumneavoastră ați discutat despre 

riscurile și beneficiile implicate.

1. De ce folosesc Primacor? Nu se știe dacă Primacor poate dăuna copilului dumneavoastră 
sau dacă se găsește în laptele matern.

Primacor conține ingredientul activ milrinonă lactat.

Primacor este utilizat pentru tratamentul pe termen scurt al 
insuficienței cardiace congestive severe. Aceasta este o afecțiune 
în care inima nu reușește să pompeze suficient sânge în jurul 
corpului. Simptomele acestei afecțiuni includ slăbiciune, 
dificultăți de respirație, acumulare de lichid în țesuturi și o 
decolorare albastră a pielii.

3. Ce se întâmplă dacă iau alte medicamente?

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați orice 
alte medicamente, inclusiv orice medicamente, vitamine sau 
suplimente pe care le cumpărați fără prescripție medicală de la 
farmacie, supermarket sau magazin de produse naturiste.

Primacor ajută, de asemenea, la menținerea fluxului de sânge din inimă la 

pacienții care urmează intervenții chirurgicale pe inimă.

Consultați-vă cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu 

sunteți sigur despre ce medicamente, vitamine sau suplimente luați și 

dacă acestea afectează Primacor.
Primacor ajută la îmbunătățirea eficienței cu care inima 
pompează sânge în jurul corpului.

4. Cum folosesc Primacor?
Primacor funcționează prin creșterea forței cu care mușchii inimii 
lucrează și prin deschiderea vaselor de sânge pentru a permite 
sângelui să curgă mai liber.

Cât de mult să luați/utilizați

• Primacor vi se administrează de obicei în spital. Vi se 
administrează o serie de injecții, după cum urmează:

• Adulti:2. Ce ar trebui să știu înainte de a utiliza 
Primacor?

Doza inițială
oAvertizări

Nu utilizați Primacor dacă:

O injecție administrată lent pe o perioadă de 10 
minute.

A doua doză
o• sunteți alergic la lactat de milrinonă sau la oricare dintre 

ingredientele enumerate la sfârșitul acestui prospect.

• Verificați întotdeauna ingredientele pentru a vă asigura că puteți 

utiliza acest medicament.

• aveți anumite probleme severe (aortă obstructivă sau 
valvulopatie pulmonară).

• sunteți însărcinată sau alăptați, cu excepția cazului în care 

dumneavoastră și medicul dumneavoastră ați discutat despre riscurile și 

beneficiile implicate.

Primacor va fi diluat cu fluide intravenoase și 
injectat lent într-o venă. Această „infuzie” poate 
dura până la 48 de ore. Doza utilizată va depinde 
de severitatea stării dumneavoastră.

Primacor nu este recomandat pentru utilizare la copii.

Când să luați/utilizați Primacor

Primacor vi se administrează de obicei în spital. Vi se 
administrează ca o serie de injecții.

Consultați-vă medicul dacă: Dacă utilizați prea mult Primacor

• aveți orice alte afecțiuni medicale
• luați orice medicamente pentru orice altă afecțiune

• suferă de boli de rinichi
• suferă deja de o altă afecțiune cardiacă

Dacă credeți că ați folosit prea mult Primacor, este posibil să 
aveți nevoie de îngrijiri medicale urgente.

O doză prea mare de Primacor poate provoca scăderea tensiunii 
arteriale. Dacă se întâmplă acest lucru, doza de Primacor poate fi 
redusă sau perfuzia poate fi oprită temporar.
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Ar trebui imediat: Reacții adverse mai puțin grave

• sunați la Centrul de Informare Otrăvitoare (
sunând la 13 11 26) în Australia, sau

• sunați la Centrul Național de Otrăvuri la 0800 POISON (0800 
764766) din Noua Zeelandă sau

• contactați-vă medicul sau
• mergi la Departamentul de Primiri Urgente de la cel mai apropiat 

spital.

Reacții adverse mai puțin grave Ce sa fac

Efectele pe care le puteți simți în timpul 

injectării cu Primacor includ:

Vorbește cu tine

doctor daca tu
au oricare dintre

acestea mai putin

partea serioasa

efecte și
ei te îngrijorează.

• o bătăi neregulate ale inimii

• tensiune arterială scăzută

• amețeli, amețeli
• dureri în piept

• dureri de cap

• iritatii ale pielii

Ar trebui să faceți acest lucru chiar dacă nu există semne de 

disconfort sau otrăvire.

5. Ce ar trebui să știu când folosesc 
Primacor?

Legat de alergii:
• eczemă

• Criză de astm
• febra fânului.

Lucruri pe care ar trebui să le faci

Sunați imediat medicul dumneavoastră dacă:

• nu vă simțiți bine în timp ce vi se administrează Primacor.

La unele persoane pot apărea și alte reacții adverse care nu sunt 

enumerate mai sus.
Amintiți-i oricărui medic, dentist sau farmacist pe care îl 
vizitați că utilizați Primacor.

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă observați orice 

altceva care vă poate face să vă simțiți rău.Lucruri pe care nu ar trebui să le faci

• Nu trebuie să utilizați Primacor dacă sunteți alergic la milrinonă, 
medicamente similare sau la oricare dintre ingredientele 
enumerate la sfârșitul acestui prospect.

Alte reacții adverse care nu sunt enumerate aici pot apărea la unele 

persoane.

Raportarea efectelor secundare

Conducerea sau folosirea utilajelor
După ce ați primit sfaturi medicale pentru orice reacții adverse 
pe care le aveți, puteți raporta reacțiile adverse la Therapeutic 
Goods Administration online la
www.tga.gov.au/reporting-problems în Australia şi https://
nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ în Noua Zeelandă. Raportând 
reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de mai multe 
informații despre siguranța acestui medicament.

Aveți grijă înainte de a conduce vehicule sau de a folosi orice 

utilaje sau unelte până când știți cum vă afectează Primacor.

Ai grijă de medicamentele tale

Primacor va fi de obicei depozitat și administrat la 
spital.

Asigurați-vă întotdeauna că discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul 

înainte de a decide să încetați să luați oricare dintre medicamentele dumneavoastră.• Dacă trebuie să păstrați Primacor, asigurați-vă că este într-un 
loc răcoros și uscat, unde temperatura nu depășește 30°C.

• Nu puneți la frigider.
• Urmați instrucțiunile din cutie despre cum să vă 

îngrijiți corect medicamentul.

7. Detalii despre produs

Acest medicament este disponibil numai pe bază de prescripție medicală.

Păstrați-l acolo unde copiii mici nu pot ajunge la el. Ce conține Primacor
Acestea nu sunt toate informațiile disponibile pe Primacor. Dacă mai 
aveți întrebări sau nu sunteți sigur de ceva, adresați-vă medicului 
dumneavoastră, farmacistului sau asistentei.

Ingredient activ

(ingredientul principal)

Lactat de milrinonă 1 mg/ml

Alte ingrediente

(ingrediente inactive)

Glucoză

Apa pentru preparate injectabile

Acid lactic

Hidroxid de sodiu

6. Există efecte secundare?
Toate medicamentele pot avea efecte secundare. Dacă aveți reacții 
adverse, cele mai multe dintre ele sunt minore și temporare. Cu toate 
acestea, unele reacții adverse pot necesita îngrijiri medicale.

Alergeni potențiali Nu se aplică
Consultați informațiile de mai jos și, dacă este necesar, adresați-vă medicului 

dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți întrebări suplimentare despre 

reacțiile adverse. Nu luați acest medicament dacă sunteți alergic la oricare dintre 

aceste ingrediente.Primacor îi ajută pe majoritatea persoanelor cu insuficiență cardiacă 
congestivă severă, dar poate avea efecte nedorite la unele persoane. Cum arată Primacor
Toate medicamentele au efecte secundare. Uneori 
sunt serioși, de cele mai multe ori nu. Primacor este o soluție limpede, incoloră până la galben pal.
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O cutie conține 10 fiole.
Primacor 10mg/10mL injectabil: AUST R 10372

Cine distribuie Primacor

Primacor este furnizat în Australia de: 

sanofi-aventis australia pty ltd 12-24 

Talavera Road

Macquarie Park, NSW 2113 

Apel gratuit nr: 1800 818 806

Primacor este furnizat în Noua Zeelandă 

de: sanofi-aventis new zealand limited 

James & Wells Tower

56 Cawley Street

Ellerslie, Auckland

Apel gratuit: 0800 283 684

Acest prospect a fost revizuit ultima dată în aprilie 2021

primacor-ccdsv7-cmiv3-28apr21

* Marcă
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