
Примакор инжекция
Резюме на информация за потребителската медицина (CMI).

Впълен CMI на следващата страница има повече подробности. Ако се притеснявате да използвате това лекарство, говорете с Вашия лекар или 

фармацевт.

1. Защо използвам Primacor?

Primacor съдържа активната съставка Milrinone Lactate. Primacor се използва за краткосрочно лечение на тежка застойна сърдечна 
недостатъчност.

За повече информация вижте Раздел1. Защо използвам Primacor? в пълния CMI.

2. Какво трябва да знам, преди да използвам Primacor?

Не използвайте, ако някога сте имали алергична реакция към Primacor или към някоя от съставките, изброени в края на CMI.

Говорете с Вашия лекар, ако имате други медицински състояния, приемате други лекарства или сте бременна или планирате да 
забременеете или кърмите.

За повече информация вижте Раздел2. Какво трябва да знам, преди да използвам Primacor? в пълния CMI.

3. Ами ако приемам други лекарства?

Някои лекарства могат да повлияят на Primacor и да повлияят на неговото действие.

Списък на тези лекарства е в раздел3. Ами ако приемам други лекарства? в пълния CMI.

4. Как да използвам Primacor?

• Primacor обикновено Ви се дава в болница. Прилага се като серия от инжекции. Повече 
инструкции можете да намерите в раздел4. Как да използвам Primacor? в пълния CMI.

5. Какво трябва да знам, докато използвам Primacor?

Нещата ви
трябва да се направи

• Напомнете на всеки лекар, зъболекар или фармацевт, който посетите, че използвате Primacor.

Нещата ви
не трябва да прави

• Не трябва да използвате Primacor, ако сте алергични към милринон, подобни лекарства или към някоя от 
съставките, изброени в края на тази листовка.

Шофиране или използване

машини
• Бъдете внимателни, преди да шофирате или да използвате каквито и да е машини или инструменти, докато не разберете как Ви влияе Primacor.

Пиене
алкохол

• NA

Грижа се за
вашето лекарство

• Ако трябва да съхранявате Primacor, уверете се, че е на хладно сухо място, където температурата не надвишава 
30°C.

• Не съхранявайте в хладилник.

За повече информация вижте Раздел5. Какво трябва да знам, докато използвам Primacor? в пълния CMI.

6. Има ли някакви странични ефекти?

Ефектите, които може да почувствате по време на инжектирането на Primacor, включват неравномерен пулс, ниско кръвно налягане, леко замаяност, виене на свят, 

болка в гърдите, главоболие, кожни обриви. За повече информация, включително какво да правите, ако имате някакви нежелани реакции, вижте Раздел6. Има ли 

някакви странични ефекти? в пълния CMI.
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Примакор инжекция
Активни съставки):Милринон лактат

• са алергични към други лекарства, използвани за лечение на застойна сърдечна 

недостатъчност.Информация за потребителската медицина (CMI)

Тази листовка предоставя важна информация относно употребата на 

Primacor.Вие също трябва да говорите с Вашия лекар или 

фармацевт, ако искате повече информация или ако имате някакви 

притеснения или въпроси относно употребата на Primacor.

По време на лечението може да сте изложени на риск от развитие 
на определени нежелани реакции. Важно е да разберете тези 
рискове и как да ги наблюдавате. Вижте допълнителна информация 
в раздел6. Има ли странични ефекти ?

Къде да намерите информация в тази листовка: Бременност и кърмене
1 Защо използвам Primacor?
2. Какво трябва да знам, преди да използвам Primacor?

3. Ами ако приемам други лекарства?
4. Как да използвам Primacor?

5. Какво трябва да знам, докато използвам Primacor?

6. Има ли някакви странични ефекти?

7. Информация за продукта

Консултирайте се с Вашия лекар, ако сте бременна или 

възнамерявате да забременеете.

Говорете с Вашия лекар, ако кърмите или възнамерявате да 
кърмите.

Primacor не трябва да се прилага, ако сте бременна или 
кърмите, освен ако Вие и Вашият лекар не сте обсъдили 
рисковете и ползите.

1. Защо използвам Primacor? Не е известно дали Primacor може да навреди на Вашето бебе 
или дали се намира в кърмата.

Primacor съдържа активната съставка милринон лактат.

Primacor се използва за краткосрочно лечение на тежка 
застойна сърдечна недостатъчност. Това е състояние, при 
което сърцето не успява да изпомпва достатъчно кръв около 
тялото. Симптомите на това състояние включват слабост, 
задух, натрупване на течност в тъканите и синьо оцветяване 
на кожата.

3. Ами ако приемам други лекарства?

Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате други 
лекарства, включително лекарства, витамини или добавки, 
които купувате без рецепта от Вашата аптека, супермаркет 
или магазин за здравословни храни.

Primacor също така помага за поддържане на изхода на кръв от 

сърцето при пациенти след сърдечна операция.

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако не 
сте сигурни какви лекарства, витамини или добавки 
приемате и дали те засягат Primacor.

Primacor помага за подобряване на ефективността, с която 

сърцето ви изпомпва кръв около тялото ви.
4. Как да използвам Primacor?

Primacor действа, като увеличава силата, с която работят 

сърдечните Ви мускули, и отваря кръвоносните Ви съдове, за да 

позволи на кръвта да тече по-свободно.

Колко да приемате/използвате

• Primacor обикновено Ви се дава в болница. Той Ви се 
дава като серия от инжекции, както следва:

• възрастни:
2. Какво трябва да знам, преди да използвам 

Primacor?
Начална доза

оПредупреждения

Не използвайте Primacor, ако:

Една инжекция се прилага бавно за период от 10 
минути.

Втора доза
о• сте алергични към милринон лактат или към някоя от 

съставките, изброени в края на тази листовка.

• Винаги проверявайте съставките, за да сте сигурни, че можете да 

използвате това лекарство.

• имате определени тежки проблеми (обструктивна аортна или 
белодробна клапна болест).

• сте бременна или кърмите, освен ако Вие и 
Вашият лекар не сте обсъдили рисковете и 
ползите.

Primacor ще се разреди с интравенозни течности и ще 
се инжектира бавно във вена. Тази "инфузия" може да 
продължи до 48 часа. Използваната доза ще зависи от 
тежестта на Вашето състояние.

Primacor не се препоръчва за употреба при деца.

Кога да приемате/използвате Primacor

Primacor обикновено Ви се дава в болница. Прилага се 
като серия от инжекции.

Консултирайте се с Вашия лекар, ако: Ако използвате твърде много Primacor

• имат други медицински състояния
• приемайте каквито и да е лекарства за всяко друго състояние

• страдат от бъбречно заболяване

• вече страдат от друго сърдечно заболяване

Ако смятате, че сте използвали твърде много Primacor, може да се 

нуждаете от спешна медицинска помощ.

Твърде висока доза Primacor може да причини ниско кръвно 
налягане. Ако това се случи, дозата на Primacor може да бъде 
намалена или инфузията временно спряна.
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Трябва незабавно: По-малко сериозни странични ефекти

• обадете се на Информационния център за 

отрови (на телефон 13 11 26) в Австралия, или

• обадете се на Националния център за отрови на 0800 
POISON (0800 764766) в Нова Зеландия, или

• свържете се с Вашия лекар или

• отидете в спешното отделение в най-близката 
болница.

По-малко сериозни странични ефекти Какво да правя

Ефектите, които може да почувствате по време 

на инжектирането на Primacor, включват:

Говорете с вашия

лекар, ако вие

имат някое от

тези по-малко

сериозна страна

ефекти и
тревожат те.

• неравномерен сърдечен ритъм

• ниско кръвно налягане

• леко замаяност, световъртеж

• болка в гърдите

• главоболие

• кожни обриви

Трябва да направите това, дори ако няма признаци на 

дискомфорт или отравяне.

5. Какво трябва да знам, докато използвам 

Primacor?
Свързани с алергии:

• обрив

• астматичен пристъп

• сенна хрема.
Неща, които трябва да направите

Обадете се незабавно на Вашия лекар, ако:

• не се чувствате добре, докато Ви се дава Primacor.

Други нежелани реакции, които не са изброени по-горе, също могат да се появят 

при някои хора.
Напомнете на всеки лекар, зъболекар или фармацевт, който 

посетите, че използвате Primacor.
Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако забележите нещо друго, 

което може да Ви накара да се чувствате зле.Неща, които не трябва да правите

• Не трябва да използвате Primacor, ако сте алергични към 
милринон, подобни лекарства или към някоя от съставките, 
изброени в края на тази листовка.

Други нежелани реакции, които не са изброени тук, могат да се появят при 

някои хора.

Отчитане на странични ефекти

Шофиране или работа с машини
След като получите медицински съвет за всички нежелани реакции, които 

изпитвате, можете да съобщите за нежелани реакции на Администрацията за 

терапевтични стоки онлайн на адрес

www.tga.gov.au/reporting-problems в Австралия и https://

nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ в Нова Зеландия. Като съобщавате 

нежелани реакции, можете да помогнете за предоставянето на повече 

информация относно безопасността на това лекарство.

Бъдете внимателни, преди да шофирате или да използвате каквито и да е 

машини или инструменти, докато не разберете как Ви влияе Primacor.

Грижа за вашето лекарство

Primacor обикновено се съхранява и прилага в 
болницата.

Винаги се уверете, че говорите с Вашия лекар или фармацевт, 

преди да решите да спрете приема на някое от лекарствата си.• Ако трябва да съхранявате Primacor, уверете се, че е на 
хладно сухо място, където температурата не надвишава 30°C.

• Не съхранявайте в хладилник.

• Следвайте инструкциите в картонената опаковка как да се 

грижите правилно за вашето лекарство.

7. Подробности за продукта

Това лекарство се предлага само с лекарско предписание.

Дръжте го там, където малките деца не могат да го достигнат. Какво съдържа Primacor

Това не е цялата налична информация за Primacor. Ако имате още 
въпроси или не сте сигурни за нещо, попитайте Вашия лекар, 
фармацевт или медицинска сестра.

Активна съставка

(основна съставка)

Милринон лактат 1 mg/mL

Други съставки

(неактивни съставки)

глюкоза

Вода за инжекции

Млечна киселина

Натриев хидроксид

6. Има ли някакви странични ефекти?

Всички лекарства могат да имат странични ефекти. Ако усетите някакви 

странични ефекти, повечето от тях са незначителни и временни. Въпреки 

това, някои нежелани реакции може да изискват медицинска помощ.

Потенциални алергени Не е приложимо
Вижте информацията по-долу и, ако е необходимо, попитайте Вашия 

лекар или фармацевт, ако имате допълнителни въпроси относно 

нежеланите реакции. Не приемайте това лекарство, ако сте алергични към някоя от 

тези съставки.Primacor помага на повечето хора с тежка застойна сърдечна 
недостатъчност, но може да има нежелани ефекти при някои хора.

Как изглежда Primacor
Всички лекарства имат странични ефекти. Понякога са 
сериозни, през повечето време не са. Primacor е бистър безцветен до бледожълт разтвор.
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Кутия съдържа 10 ампули.

Primacor 10mg/10mL инжекция: AUST R 10372

Кой разпространява Primacor

Primacor се доставя в Австралия от: 

sanofi-aventis australia pty ltd 12-24 

Talavera Road

Macquarie Park, NSW 2113 

Безплатен номер: 1800 818 806

Primacor се доставя в Нова Зеландия от: 

sanofi-aventis new zealand limited James & 

Wells Tower

56 Cawley Street

Елерсли, Окланд

Безплатен номер: 0800 283 684

Тази листовка е преразгледана последно през април 2021 г

primacor-ccdsv7-cmiv3-28apr21

* Търговска марка
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