
PRINCIPALELE INFORMAȚIILOR DE PRESCRIERE Aceste puncte importante nu 
includ toate informațiile necesare pentru a utiliza AGGRASTAT® (clorhidrat de 
tirofiban) în siguranță și în mod eficient. Consultați informațiile complete de 
prescriere pentru AGGRASTAT.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRAINDICAȚII---------------------- ---------
-
-
-

Hipersensibilitate cunoscută la orice component al AGGRASTAT. (4) Antecedente 
de trombocitopenie cu expunere anterioară la AGGRASTAT. (4) Sângerare internă 
activă sau antecedente de diateză hemoragică, intervenție chirurgicală majoră 
sau traumatism fizic grav în luna anterioară. (4)

AGGRASTAT® (clorhidrat de tirofiban) injectabil, pentru utilizare intravenoasă 
Aprobare inițială din SUA: 1998 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AVERTISMENTĂRI ȘI PRECAUȚII----------------

- AGGRASTAT poate provoca sângerări grave. Dacă sângerarea nu poate fi controlată, 
întrerupeți AGGRASTAT. (5,1)
Trombocitopenie: întrerupeți administrarea AGGRASTAT și heparină. (5,2)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MODIFICĂRI MAJORE 
RECENTE------------------------- - Dozare și administrare (2) 4/2015 -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDICAȚII ȘI UTILIZARE------------------------- ----- 
AGGRASTAT® este un inhibitor al agregării plachetare, indicat pentru a reduce rata 
evenimentelor cardiovasculare trombotice (obiectiv combinat de deces, infarct 
miocardic sau ischemie refractară/procedura cardiacă repetată) la pacienții cu 
sindrom coronarian acut fără supradenivelare ST (SCA-NSTE). (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - REACTII ADVERSE--------------------- --- 
Sângerarea este cea mai frecvent raportată reacție adversă. (6,1)

Pentru a raporta REACȚII ADVERSE SUSPECTATE, contactați Medicure la 1 
800-509-0544 sau FDA la 1-800-FDA-1088 sauwww.fda.gov/medwatch.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOZAJ SI ADMINISTRARE--------------------
-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERACȚII MEDICAMENTE--------------------- -----------
-Se administrează intravenos 25 mcg/kg în 5 minute și apoi 0,15 mcg/kg/min 

timp de până la 18 ore. La pacienții cu clearance-ul creatininei ≤60 ml/min, 
administrați 25 mcg/kg în 5 minute și apoi 0,075 mcg/kg/min. (2)

Administrarea concomitentă de agenți antiplachetari, trombolitice, heparină sau 
aspirină crește riscul de sângerare. (7)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - UTILIZARE ÎN POPULAȚII SPECIFICE-------------------
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FORME DE DOZARE ȘI TARI--------------------- 

Injectare intravenoasă premixat: 5 mg/100 mL (50 mcg/mL) și 12,5 mg/250 
mL (50 mcg/mL) cu clorură de sodiu. (3)

Insuficiență renală: Reduceți doza la pacienții cu insuficiență 
renală severă. (8,6)
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INFORMAȚII COMPLETE DE PRESCRIERE

1 INDICAȚII ȘI UTILIZARE
AGGRASTAT este indicat pentru a reduce rata evenimentelor cardiovasculare trombotice (obiectiv combinat de deces, infarct miocardic sau 
ischemie refractară/procedura cardiacă repetată) la pacienții cu sindrom coronarian acut fără supradenivelare ST (SCA-NSTE).

2 DOZE ŞI ADMINISTRARE
Se administrează intravenos 25 mcg/kg în 5 minute și apoi 0,15 mcg/kg/min (sau 0,075 mcg/kg/min pentru pacienții cu 
creatinine serice ≤60 ml/min), timp de până la 18 ore. Acesta nu este regimul care a fost utilizat în studiile care au stabilit 
eficacitatea AGGRASTAT[vezi Studii clinice (14)].

Instrucțiunile în funcție de greutate și clearance-ul creatininei sunt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1 Dozarea în greutate și CrCl

Viteza de perfuzie de întreținere
(ml/h.)In 5 min

Toți Pacienții
(ml)

Greutate
(kg)

CrCl>60 ml/min CrCl≤60 ml/min

30-37 17 6 3
38-45 21 7.5 3,75
46-54 25 9 4.5
55-62 29 10.5 5.25
63-70 33 12 6
71-79 37,5 13.5 6,75
80-87 42 15 7.5
88-95 46 16.5 8.25

96-104 50 18 9
105-112 54 19.5 9,75
113-120 58 21 10.5
121-128 62 22.5 11.25
129-137 66,5 24 12
138-145 71 25.5 12.75
146-153 75 27 13.5

Instrucțiuni importante de administrare
1.Pentru a deschide recipientul, mai întâi rupeți suprapunsul din folie. Plasticul poate fi oarecum opac din cauza absorbției umidității în timpul 

sterilizării; opacitatea se va diminua treptat. Verificați dacă există scurgeri strângând ferm punga interioară; dacă sunt găsite scurgeri sau este 
suspectată sterilitatea, atunci soluția trebuie aruncată. Nu utilizați decât dacă soluția este limpede și sigiliul este intact. Suspendați recipientul 
de suportul pentru ochi, îndepărtați protectorul de plastic din portul de ieșire și atașați un set de administrare convențional.

2.Puteți administraAGGRASTATîn aceeași linie intravenoasă ca sulfatul de atropină, dobutamina, dopamina, clorhidratul de 
epinefrină (HCl), famotidină injectabilă, furosemid, lidocaină, midazolam HCI, sulfat de morfină, nitroglicerină, clorură de 
potasiu și propranolol HCI. Nu administrați AGGRASTAT prin aceeași linie IV ca și diazepamul.

3. Nu adăugați alte medicamente și nu îndepărtați soluția direct din pungă cu o seringă.
4. Nu folosiți recipiente din plastic în conexiuni în serie; o astfel de utilizare poate duce la embolie gazoasă prin aspirarea aerului din primul recipient dacă 

acesta este gol de soluție.

5. Aruncați orice parte nefolosită rămasă în pungă.

3 FORME DE DOZARE ȘI PENTRU FORME DOAR 
PENTRU UTILIZARE INTRAVENOSĂ

AGGRASTAT Injectabil premixat 5 mg tirofiban la 100 ml (50 mcg per ml) și 12,5 mg tirofiban la 250 ml (50 mcg per ml) sunt soluții 
limpezi, neconservate, sterile, preamestecate într-un vehicul izo-osmotic cu clorură de sodiu.

4 CONTRAINDICAȚII
AGGRASTAT este contraindicat la pacienții cu:
• Reacție de hipersensibilitate severă la AGGRASTAT (adică, reacții anafilactice)[vezi Reacții adverse (6.2)].
• Antecedente de trombocitopenie în urma expunerii anterioare la AGGRASTAT[vezi Reacții adverse (6.1)].
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• Sângerare internă activă sau antecedente de diateză hemoragică, intervenție chirurgicală majoră sau traumatism fizic grav în luna 
anterioară[vezi Reacții adverse (6.1)].

5 AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII 5.1 Risc 
general de sângerare
Sângerarea este cea mai frecventă complicație întâlnită în timpul tratamentului cu AGGRASTAT. Cele mai multe sângerări asociate cu 
AGGRASTAT au loc la locul de acces arterial pentru cateterizarea cardiacă. Minimizați utilizarea procedurilor traumatice sau potențial 
traumatice, cum ar fi puncția arterială și venoasă, injecțiile intramusculare, intubația nazotraheală etc.

Utilizarea concomitentă de fibrinolitice, anticoagulante orale și medicamente antiplachetare crește riscul de sângerare.

5.2 Trombocitopenie
Trombocitopenia profundă a fost raportată cu AGGRASTAT. Monitorizați numărul de trombocite începând cu aproximativ 6 ore după inițierea 
tratamentului și zilnic după aceea. Dacă numărul de trombocite scade la <90.000/mm3, monitorizați numărul de trombocite pentru a exclude 
pseudotrombocitopenia. Dacă trombocitopenia este confirmată, întrerupeți administrarea AGGRASTAT și heparină. Expunerea anterioară la un 
antagonist al receptorilor de glicoproteină (GP) IIb/IIIa poate crește riscul de apariție a trombocitopeniei[vezi Reacții adverse (6.1)].

6 REACȚII ADVERSE
6.1 Experiența în studiile clinice
Deoarece studiile clinice sunt efectuate în condiții foarte variate, ratele de reacții adverse observate în studiile clinice ale unui medicament 
nu pot fi comparate direct cu ratele din studiile clinice ale altui medicament și pot să nu reflecte ratele observate în practica clinică.

În PRISM (Inhibarea receptorilor plachetar pentru managementul sindromului ischemic), PRISM-PLUS (Inhibarea receptorilor plachetari 
pentru managementul sindromului ischemic - Pacienți limitați de semne și simptome instabile) și RESTORE (Studiu randomizat de 
eficacitate al tirofibanului pentru rezultate și restenoză)studii, 1946 pacienți au primit AGGRASTAT în asociere cu heparină și 2002 
pacienți au primit AGGRASTAT în monoterapie timp de aproximativ 3 zile. Patruzeci și trei la sută din populație avea > 65 de ani și 
aproximativ 30% dintre pacienți erau femei.În studiile clinicecuregimul recomandat (25 mcg/kg bolus urmat de a0,15 mcg/kg/min 
perfuzie de întreținere), AGGRASTATa fost administrat în asociere cu aspirină, clopidogrel și heparină sau bivalirudină la peste 8000 de 
pacienți timp de obicei ≤24 de ore. Aproximativ 30% din populație avea > 65 de ani și aproximativ 25% erau femei.

Sângerare

Regimul PRISM-PLUS
Incidența hemoragiilor majore și minore folosind criteriile TIMI din studiul PRISM-PLUS sunt prezentate mai jos.

Tabelul 2 Sângerări majore și minore TIMI în PRISM-PLUS
PRISM-PLUS
(NSTE-ACS)

Sângerare
(Criterii TIMI)‡ §

AGGRASTAT* + heparină
(N=773)

Doar heparină
(N=797)

Sângerare majoră

Sângerare minoră

Transfuzii

1,4%

10,5%

4,0%

0,8%

8,0%

2,8%

* 0,4 mcg/kg/min infuzie inițială; 0,10 mcg/kg/min perfuzie de întreținere. ‡

§
Major =Scădere a hemoglobinei > 5,0 g/L cu sau fără un loc identificat, hemoragie intracraniană sau tamponada cardiacă. minor =
Scădere a hemoglobinei > 3,0 g/L cu sângerare dintr-un loc cunoscut, hematurie macroscopică spontană, hematemeză sau hemoptizie.

Ratele de incidență a sângerărilor majore TIMI la pacienții supuși procedurilor percutanate în PRISM-PLUS sunt prezentate mai jos.
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Tabelul 3 Sângerare majoră TIMI asociată cu procedurile percutanate în PRISM-PLUS
AGGRASTAT + heparină

N
Doar heparină

%
0,3

N
797

%
0,1Înainte de Proceduri

În urma angiografiei

Urmând PTCA

773

697

239

1.3

2.5

708

236

0,7

2.2

Ratele de incidență a sângerărilor majore TIMI la pacienții supușiChirurgie de grefa de bypass coronarian (CABG)în PRISM-PLUS în decurs de o zi de la 
întreruperea tratamentului cu AGGRASTAT au fost 17% pentru AGGRASTAT plus heparină (N=29) și 35% pentru heparină în monoterapie (N=31).

Regimul recomandat („bolus cu doză mare”)
Frecvența sângerărilor majore (inclusiv orice hemoragie intracraniană, intraoculară sau retroperitoneală, semne clinice evidente ale hemoragiei asociate 
cu o scădere a hemoglobinei > 3 g/dL sau orice scădere a hemoglobinei cu 4 g/dL, sângerare care necesită transfuzia de produse sanguine ≥2U, sângerări 
care au dus direct la deces în decurs de 7 zile sau compromis hemodinamic care necesită intervenție) au fost în concordanță cu ratele observate la 
subiecții cărora li sa administrat regimul PRISM-PLUS de AGGRASTAT. A existat o tendință spre sângerare mai mare în infarctul miocardic cu 
supradenivelare a segmentului ST(STEMI) pacienți tratați cu fibrinolitice înainte de administrarea AGGRASTAT utilizând regimul recomandat în timpul PCI 
de salvare.

Nesângerare
Incidența evenimentelor adverse fără sângerare care au apărut la o incidență de >1% și numeric mai mare decât cea de control, indiferent de relația 
medicamentoasă, sunt prezentate mai jos:

Tabelul 4 Reacții adverse fără sângerare în PRISM-PLUS
AGGRASTAT + heparină

(N=1953)
%

Doar heparină
(N=1887)

%
Corpul ca întreg

Edem/umflare
Durere, pelvină

Reacție, vasovagală
Sistemul cardiovascular

Bradicardie
Disecție, arteră coronară 

SIstemul musculoscheletal
Durere, picior

Sistem nervos/Psihiatric
Ameţeală

Pielea și apendicele pielii
Transpiraţie

2
6
2

1
5
1

4
5

3
4

3 2

3 2

2 1

Trombocitopenie
Pacienții tratați cu AGGRASTAT plus heparină au avut mai multe șanse de a prezenta scăderi ale numărului de trombocite decât cei tratați numai cu 
heparină. Aceste scăderi au fost reversibile la întreruperea tratamentului cu AGGRASTAT. Procentul de pacienți cu o scădere de

trombocitele la <90.000/mm3 a fost de 1,5%, comparativ cu 0,6% la pacienții cărora li s-a administrat heparină în monoterapie. Procentul de pacienți cu o scădere a 

trombocitelor la <50.000/mm3 a fost de 0,3%, comparativ cu 0,1% dintre pacienții cărora li s-a administrat numai heparină.

6.2Experiență post-marketing
Următoarele reacții adverse suplimentare au fost identificate în timpul utilizării post-aprobare a AGGRASTAT. Deoarece aceste reacții sunt raportate 
voluntar de la o populație de dimensiune incertă, nu este întotdeauna posibil să se estimeze în mod fiabil frecvența lor sau să se stabilească o relație 
cauzală cu expunerea la medicament.

Hipersensibilitate:Reacții alergice severe, inclusiv reacții anafilactice, au apărut în prima zi de perfuzie cu AGGRASTAT, în 
timpul tratamentului inițial și în timpul readministrarii AGGRASTAT. Unele cazuri au fost asociate cu severe
trombocitopenie (număr de trombocite <10.000/mm3). Nu sunt disponibile informații despre formarea de anticorpi la tirofiban.
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7 INTERACȚII MEDICAMENTE
Utilizarea tromboliticelor, anticoagulantelor și a altor agenți antiplachetari
Administrarea concomitentă de agenți antiplachetari, trombolitice, heparină și aspirină crește riscul de sângerare.

8 UTILIZARE LA POPULAȚII SPECIFICE 
8.1 Sarcina
Sarcina categoria B
Nu există studii adecvate și bine controlate la femeile însărcinate. S-a demonstrat că tirofibanul traversează placenta la șobolani și iepuri 
gestante. Studiile cu tirofiban HCI în doze intravenoase de până la 5 mg/kg/zi (aproximativ 5 și 13 ori doza zilnică maximă recomandată la om 
pentru șobolan și, respectiv, iepure, în comparație pe baza suprafeței corporale) nu au evidențiat niciun rău asupra fătului. .

8.3 Mamele care alăptează
Nu se știe dacă tirofibanul se excretă în laptele uman. Cu toate acestea, s-a dovedit a fi prezente niveluri semnificative de tirofiban în laptele de 
șobolan. Deoarece multe medicamente sunt excretate în laptele uman și din cauza potențialului de efecte adverse asupra sugarului care alăptează, 
întrerupeți alăptarea sau întrerupeți AGGRASTAT.

8.4 Utilizare pediatrică
Siguranța și eficacitatea la copii și adolescenți nu au fost stabilite.

8.5 Utilizare geriatrică
Din numărul total de pacienți din studiile clinice controlate ale AGGRASTAT, 43% aveau 65 de ani și peste, în timp ce 12% aveau 75 de ani și 
peste. În ceea ce privește eficacitatea, efectul AGGRASTAT la vârstnici (≥65 ani) a apărut similar cu cel observat la pacienții mai tineri (<65 ani). 
Pacienții vârstnici cărora li sa administrat AGGRASTAT cu heparină sau numai heparină au avut o incidență mai mare a complicațiilor 
hemoragice decât pacienții mai tineri, dar riscul incremental de sângerare la pacienții tratați cu AGGRASTAT în asociere cu heparină, 
comparativ cu riscul la pacienții tratați cu heparină în monoterapie a fost similar, indiferent de vârstă. Nu se recomandă ajustarea dozei pentru 
populația în vârstă[vezi Dozare și administrare (2)].

8.6 Insuficiență renală
Pacienții cu insuficiență renală moderată până la severă au clearance-ul plasmatic scăzut al AGGRASTAT. Reduceți doza de 
AGGRASTAT la pacienții cu insuficiență renală severă[vezi Dozare și administrare (2) și Farmacologie clinică (12.3)].

Siguranța și eficacitatea AGGRASTAT nu au fost stabilite la pacienții aflați în hemodializă.

10 Supradozaj
În studiile clinice, supradozajul accidental cu AGGRASTAT a apărut în doze de până la 2 ori mai mari decât doza recomandată pentru dozele inițiale de 
perfuzie. Supradozajul accidental a apărut în doze de până la 9,8 ori mai mare decât viteza de perfuzie de întreținere de 0,15 mcg/kg/min.

Cea mai frecvent raportată manifestare a supradozajului a fost sângerarea, în primul rând evenimente minore de sângerare mucocutanată și 
sângerare minoră la locurile cateterismului cardiac.[vezi Avertismente și precauții (5.1)].

Supradozajul cu AGGRASTAT trebuie tratat prin evaluarea stării clinice a pacientului și prin întreruperea sau ajustarea perfuziei 
medicamentului, după caz.

AGGRASTAT poate fi îndepărtat prin hemodializă.

11 DESCRIERE
AGGRASTAT conține clorhidrat de tirofiban, un antagonist non-peptidic al trombocitelorGPReceptorul IIb/IIIa, care inhibă agregarea 
trombocitelor.

Clorhidratul de tirofiban monohidrat este descris chimic caN(butilsulfonil)-OMonoclorhidrat de -[4-(4-piperidinil)butil]-L-
tirozină monohidrat.
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Formula sa moleculară este C22H36N2O5S•HCl•H2O și formula sa structurală este:

• HCI • H2O
CH2 COOH

C
H NHSO2CH2CH2CH2CH3

HN CH2CH2CH2CH2O

Clorhidratul de Tirofiban monohidrat este o pulbere albă până la aproape albă, nehigroscopică, cu curgere liberă, cu o greutate moleculară de 
495,08. Este foarte puțin solubil în apă.

AGGRASTAT Injection Premixed este furnizat sub formă de soluție sterilă în apă pentru preparate injectabile, numai pentru uz 
intravenos, în recipiente de plastic de 100 ml sau 250 ml. Fiecare 100 ml de injecție intravenoasă izo-osmotică premixată conține 5,618 
mg clorhidrat de tirofiban monohidrat, echivalent cu 5 mg tirofiban (50 mcg/mL) și următoarele ingrediente inactive: 0,9 g clorură de 
sodiu, 54 mg citrat de sodiu dihidrat și 3,2 mg citric. acid anhidru. Fiecare 250 ml de injecție intravenoasă izo-osmotică premixată 
conține 14,045 mg clorhidrat de tirofiban monohidrat echivalent cu 12,5 mg tirofiban (50 mcg/ml) și următoarele ingrediente inactive: 
2,25 g clorură de sodiu, 135 mg citrat de sodiu dihidrat și acid anhidru.

pH-ul soluției variază de la 5,5 la 6,5   și poate fi ajustat cu acid clorhidric și/sau hidroxid de sodiu. Containerul flexibil este fabricat dintr-
un plastic multistrat special conceput (PL 2408). Soluțiile care vin în contact cu recipientul de plastic eliberează anumite componente 
chimice din plastic în cantități foarte mici; cu toate acestea, testarea biologică a susținut siguranța materialelor recipientelor din plastic.

12 FARMACOLOGIE CLINICĂ 12.1 
Mecanismul de acțiune
AGGRASTAT este un antagonist reversibil al legării fibrinogenului de GPIIb/IIIareceptor, principalul receptor de suprafață plachetar implicat în agregarea 
trombocitelor. Atunci când este administrat intravenos, AGGRASTAT inhibăex vivoagregarea trombocitelor într-o manieră dependentă de doză și 
concentrație.

Când se administrează conform regimului PRISM-PLUS de 0,4 mcg/kg/min timp de 30 de minute, urmată de o perfuzie de întreținere de 0,1 
mcg/kg/min, se obține o inhibare >90% a agregării trombocitelor până la sfârșitul perfuziei de 30 de minute. Când este dat în conformitate cu 
recomandatregim de 25 mcg/kg urmat de o perfuzie de întreținere de 0,15 mcg/kg/min, inhibarea >90% a agregării plachetare este atinsă în 
10 minute. Inhibarea agregării plachetare este reversibilă după încetarea perfuziei cu AGGRASTAT.

12.2 Farmacodinamică
AGGRASTAT inhibă funcția trombocitelor, așa cum este demonstrat de capacitatea sa de a inhibaex vivoagregarea trombocitară indusă de fosfat de 
adenozină (ADP) și prelungește timpul de sângerare la subiecții sănătoși și la pacienții cu boală coronariană. Cursul de timp al inhibiției este paralel cu 
profilul concentrației plasmatice a medicamentului.

După întreruperea administrării unei perfuzii de AGGRASTAT 0,10 mcg/kg/min,ex vivoagregarea trombocitară revine aproape de valoarea 
inițială în 4 până la 8 ore la aproximativ 90% dintre pacienții cu boală coronariană. Adăugarea de heparină la acest regim nu modifică 
semnificativ procentul de subiecți cu >70% inhibare a agregării plachetare (IPA), dar crește timpul mediu de sângerare, precum și numărul de 
pacienți cu timpi de sângerare prelungiți la >30 minute. . Vite similare de recuperare a agregării trombocitelor sunt observate după 
întreruperea administrării unei perfuzii de 0,15 mcg/kg/min.

12.3 Farmacocinetica
Tirofiban are un timp de înjumătățire de aproximativ 2 ore. Este eliminată din plasmă în mare parte prin excreție renală, aproximativ 65% din doza 
administrată apare în urină și aproximativ 25% în fecale, ambele în mare parte sub formă de tirofiban nemodificat. Metabolismul pare a fi limitat.

Tirofibanul nu se leagă foarte mult de proteinele plasmatice, iar legarea de proteine   este independentă de concentrație în intervalul de 0,01 până la 25 mcg/
ml. Fracția nelegată în plasma umană este de 35%. Volumul de distribuție la starea de echilibru al tirofibanului variază de la 22 la 42 de litri.

La subiecții sănătoși, clearance-ul plasmatic al tirofibanului variază între 213 și 314 ml/min. Clearance-ul renal reprezintă 39 până la 69% din 
clearance-ul plasmatic.

Populații speciale
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Nu există niciun efect asupra clearance-ului tirofiban în funcție de sex, rasă, vârstă sau insuficiență hepatică.

Insuficiență renală
Clearance-ul plasmatic al tirofibanului este scăzut cu aproximativ 40% la subiecții cu clearance-ul creatininei <60 ml/min și >50% la pacienții cu 
clearance-ul creatininei <30 ml/min, inclusiv pacienții care necesită hemodializă.[vezi Dozare și administrare (2)].Tirofibanul este eliminat prin 
hemodializă.

13 TOXICOLOGIE NONCLINICĂ
13.1 Carcinogeneza, mutageneza, afectarea fertilitatii 
Potențialul carcinogen al AGGRASTAT nu a fost evaluat.

Tirofiban HCI a fost negativ înin vitromutageneza microbiană și testele de mutageneză a celulelor de mamifere V-79. În plus, nu a existat nicio 
dovadă de genotoxicitate directă înin vitroelutie alcalina siin vitrotestele aberațiilor cromozomiale. Nu a existat nicio inducere a aberațiilor 
cromozomiale în celulele măduvei osoase la șoareci masculi după administrarea intravenoasă de doze de până la 5 mg tirofiban/kg (de 
aproximativ 3 ori doza zilnică maximă recomandată la om în comparație pe baza suprafeței corporale).

Fertilitatea și performanța reproductivă nu au fost afectate în studiile cu șobolani masculi și femele cărora li s-au administrat doze intravenoase de 
tirofiban de până la 5 mg/kg/zi (de aproximativ 5 ori doza zilnică maximă recomandată la om în comparație pe baza suprafeței corporale).

14 STUDII CLINICE
Două studii clinice la scară largă au stabilit eficacitatea AGGRASTAT în tratamentul pacienților cu NSTE-ACS (angină instabilă/IM fără 
supradenivelare de ST). Cele două studii au examinat AGGRASTAT singur și adăugat la heparină, înainte și după revascularizarea coronariană 
percutanată (dacă este indicată) (PRISM-PLUS) și în comparație cu heparină într-o populație similară (PRISM).). Aceste încercări sunt discutate 
în detaliu mai jos.

PRISM-PLUS (Inhibarea receptorilor plachetar pentru managementul sindromului ischemic - Pacienți limitați de semne și simptome 
instabile)
În studiul dublu-orb PRISM-PLUS, 1570 de pacienți cu NSTE-ACS în termen de 12 ore de la intrarea în studiuau fost randomizați la AGGRASTAT 
(perfuzie inițială de 30 de minute de 0,4 mcg/kg/min urmată de o perfuzie de întreținere de 0,10 mcg/kg/min) în combinație cu heparină (bolus 
de 5.000U urmată de o perfuzie de 1.000 U/h titrată pentru a menține un APTTde aproximativ 2 ori control) sau numai la heparină.Toți pacienții 
au primit concomitent aspirină, dacă nu este contraindicat. Au fost studiați pacienții care au fost gestionați medical sau care au suferit 
proceduri de revascularizare. Pacienții au fost supuși 48 de ore de stabilizare medicală la terapia medicamentoasă de studiu și urmau să fie 
supuși angiografiei înainte de 96 de ore (și, dacă este indicat, angioplastie/aterectomie, continuând cu AGGRASTAT și heparină timp de 12-24 
ore după procedură). AGGRASTAT și heparina pot fi continuate până la 108 ore.
Excluderile au inclus contraindicații pentru anticoagulare,insuficiență cardiacă decompensată, număr de trombocite <150.000/mm3 și 
creatinina serică > 2,5 mg/dL. Vârsta medie a populației a fost de 63 de ani; 32% dintre pacienți au fost femei și aproximativ jumătate din 
populație a prezentat infarct miocardic fără supradenivelare de ST. În medie, pacienții au primit AGGRASTAT timp de 71 de ore.

Un al treilea grup de pacienți a fost inițial randomizat pentru AGGRASTAT singur (fără heparină). Acest braț a fost oprit când s-a constatat că grupul, 
la o privire intermediară, are o mortalitate mai mare decât celelalte două grupuri.

Obiectivul principal al studiului a fost un compus de ischemie refractară, nouIM și deces în 7 zile. A existat o reducere a riscului cu 32% la 
obiectivul principal compozit global. Componentele compozitului au fost examinate separat și tRezultatele sunt prezentate în Tabelul 5. Rețineți 
că suma componentelor individuale poate fi mai mare decâtcompozit(dacăun pacient experimentează evenimente cu mai multe componente, 
doar un singur eveniment contează pentru compozit).
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Tabelul 5 Rezultate primare la 7 zile în PRISM-PLUS
AGGRASTAT+ heparină

(n=797)Punct final heparină

(n=773)
12,9%

Reducerea riscului valoarea p

Moarte, nouMI, șiischemie 
refractară la 7 zile

17,9% 32% 0,004

Moarte

MI
Ischemie refractară

1,9%
3,9%
9,3%

1,9%
7,0%

12,7%

- - -

47%
30%

- -
0,006
0,023

Beneficiul observat la 7 zile s-a menținut în timp. Reducerea riscului în obiectivul compozit la 30 de zile și 6 luni este prezentată în 
curba Kaplan-Meier de mai jos.

Figura 1. Timpul până la primul eveniment de deces, nou IM sau ischemie refractară în PRISM-PLUS

O analiză a rezultatelor pe sex sugerează că femeile care sunt gestionate medical sau care suferă ulteriorPTCA/aterectomie poate beneficia 
mai puțin de pe urmaAGGRASTAT(limite de încredere de 95% pentru riscul relativ de 0,61-1,74) decât bărbații (0,43-0,89) (p=0,11). Această 
diferență poate fi o adevărată diferență de tratament, efectul altor diferențe în aceste subgrupuri sau o apariție întâmplătoare.

Aproximativ 90% dintre pacienții din studiul PRISM-PLUS au fost supuși angiografiei coronariene și 30% au suferit angioplastie/aterectomie în 
primele 30 de zile ale studiului. Majoritatea acestor pacienți au continuat să ia medicamentul de studiu pe parcursul acestor proceduri. 
AGGRASTAT a fost continuat timp de 12-24 ore (în medie 15 ore) după angioplastie/aterectomie. Efectele AGGRASTAT în ziua 30 nu au părut să 
difere între sub-populațiile care au primit sau nu PTCA sau CABG, atât înainte, cât și după procedură.

PRISM (inhibarea receptorilor plachetar pentru managementul sindromului ischemic)
În studiul PRISM, un studiu randomizat, paralel, dublu-orb, 3232 de pacienți cuNSTE-ACS destinate a fi gestionate fără intervenție coronariană 
au fost randomizate la AGGRASTAT (doză inițială de 0,6 mcg/kg/min timp de 30 de minute, urmată de 0,15 mcg/kg/min timp de 47,5 ore) sau 
heparină(Bolus intravenos de 5000 de unități urmat de o perfuzie de 1000 U/h timp de 48 de ore). Vârsta medie a populației a fost de 62 de ani; 
32% din populație a fost de sex feminin și 25% au avut IM fără supradenivelare ST la prezentare. Treizeci la sută nu au avut dovezi ECG de 
ischemie cardiacă. Criteriile de excludere au fost similare cu PRISM-PLUS. Obiectivul principal a fost compusul
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punctul final al ischemiei refractare, MIsau moartea la sfârşitul perfuziei de medicament de 48 de ore. Rezultatele sunt prezentate în Tabelul 6.

Tabelul 6 Rezultate primare în PRISM – Evenimente de ischemie cardiacă
AGGRASTATPunct final compus (moarte, 

IM sau ischemie refractară)
heparină

(n=1616)

5,6%
11,3%

Risc
Reducere

valoarea p

(n=1616)

3,8%
10,3%

2 zile (sfârșitul perfuziei 

medicamentului) 7 zile

33%
10%

0,015

0,33

În studiul PRISM, nu a fost detectat niciun efect advers al AGGRASTAT asupra mortalității la 7 sau la 30 de zile. Acest rezultat este diferit de cel 
din studiul PRISM-PLUS, unde brațul care a inclus AGGRASTAT fără heparină (n=345) a fost renunțat la o analiză intermediară de către 
Comitetul de monitorizare a siguranței datelor pentru creșterea mortalității la 7 zile.

16 CUM SE FURNIZează/DEPOZITARE ȘI MANIPULARE
AGGRASTAT Injectabil premixat 5 mg tirofiban la 100 ml (50 mcg per ml) și 12,5 mg tirofiban la 250 ml (50 mcg per ml) sunt soluții 
limpezi, neconservate, sterile, premixate într-un vehicul izo-osmotic cu clorură de sodiu și sunt furnizate după cum urmează:
NDC25208-002-01, recipiente INTRAVIA monodoză de 100 ml (PL 2408 Plastic). NDC
25208-002-02, recipiente INTRAVIA monodoză de 250 ml (PL 2408 Plastic).

DOAR PENTRU UTILIZARE INTRAVENOSĂ

Depozitați AGGRASTAT la 25°C (77°F) cu excursii permise între 15-30°C (59-86°F) (vezi Temperatura controlată a camerei USP). 
Nu înghețați. A se proteja de lumină în timpul depozitării.

17 INFORMAȚII DE CONSILIERE A PACIENȚILOR
Sfătuiți pacienții să urmărească îndeaproape orice semne de sângerare sau vânătăi și să le raporteze furnizorului de servicii medicale atunci când apar.

Sfatuiți pacienții să discute cu furnizorul lor de asistență medicală despre utilizarea oricăror alte medicamente, inclusiv produse fără prescripție medicală sau produse pe bază de 

plante înainte de utilizarea AGGRASTAT.

Brevet: www.medicure.com/aggrastat/patents

AGGRASTAT este fabricat pentru: 
MEDICURE INTERNATIONAL, INC.

de:
BAXTER HEALTHCARE CORPORATION 
Deerfield, Illinois 60015 SUA

Distribuit de:

MEDICURE PHARMA, INC.
Somerset, NJ 08873 SUA
1-800-509-0544

Tipărit în SUA
07-19-72-370

*Marcă înregistrată a Medicure International Inc. © 
2013
Drepturi de autor utilizate sub licență. 

Toate drepturile rezervate.

Intravia este o marcă înregistrată a Baxter International Inc.
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