
HÖJDPUNKTER PÅ FÖRESKRIVNINGSINFORMATION Dessa höjdpunkter 
inkluderar inte all information som behövs för att använda AGGRASTAT® 
(tirofibanhydroklorid) säkert och effektivt. Se fullständig 
förskrivningsinformation för AGGRASTAT.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KONTRAINDIKATIONER--------------------------------- ----------
-
-
-

Känd överkänslighet mot någon komponent i AGGRASTAT. (4) 
Trombocytopeni i anamnesen med tidigare exponering för AGGRASTAT. (4) 
Aktiv inre blödning, eller historia av blödningsdiates, större kirurgiskt 
ingrepp eller allvarligt fysiskt trauma under föregående månad. (4)

AGGRASTAT® (tirofibanhydroklorid) injektion, för intravenös användning Initialt 
amerikanskt godkännande: 1998 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER----------------

- AGGRASTAT kan orsaka allvarliga blödningar. Om blödningen inte kan kontrolleras, avbryt 
behandlingen med AGGRASTAT. (5.1)
Trombocytopeni: Avbryt behandlingen med AGGRASTAT och heparin. (5.2)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SENASTE STORA FÖRÄNDRINGAR------------------------ - 
Dosering och administrering (2) 4/2015 -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING------------------------ ----- 
AGGRASTAT® är en trombocytaggregationshämmare indikerad för att minska 
frekvensen av trombotiska kardiovaskulära händelser (kombinerat dödsfall, 
hjärtinfarkt eller refraktär ischemi/upprepad hjärtingrepp) hos patienter med akut 
koronarsyndrom utan ST-höjning (NSTE-ACS). (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NEGATIVA REAKTIONER--------------------- 
--- Blödning är den vanligaste rapporterade biverkningen. (6.1)

För att rapportera MISSTÄNKTA BIVERKNINGAR, kontakta Medicure på 1 
800-509-0544 eller FDA på 1-800-FDA-1088 ellerwww.fda.gov/medwatch.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSERING OCH ADMINISTRERING--------------------
-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - LÄKEMEDELSINTERAKTIONER-------------------- -----------
-Administrera intravenöst 25 mcg/kg inom 5 minuter och sedan 0,15 mcg/kg/

min i upp till 18 timmar. Till patienter med kreatininclearance ≤60 mL/min, ge 
25 mcg/kg inom 5 minuter och sedan 0,075 mcg/kg/min. (2)

Samtidig administrering av trombocythämmande medel, trombolytika, heparin 
eller aspirin ökar risken för blödning. (7)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ANVÄND I SPECIFIKA POPULATIONER------------------------
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSFORMER OCH STYRKA----------- Intravenös 

injektion förblandad: 5 mg/100 mL (50 mcg/ml) och 12,5 mg/250 mL 
(50 mcg/ml) med natriumklorid. (3)

Njurinsufficiens: Minska dosen hos patienter med grav 
njurinsufficiens. (8,6)
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FULLSTÄNDIG FÖRESKRIVNINGSINFORMATION

1 INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING
AGGRASTAT är indicerat för att minska frekvensen av trombotiska kardiovaskulära händelser (kombinerat dödsfall, hjärtinfarkt eller 
refraktär ischemi/upprepad hjärtingrepp) hos patienter med akut koronarsyndrom (NSTE-ACS) utan ST-höjning..

2 DOSERING OCH ADMINISTRERING
Administrera intravenöst 25 mcg/kg inom 5 minuter och därefter 0,15 mcg/kg/min (eller 0,075 mcg/kg/min för patienter med 
serumkreatinin ≤60 mL/min), i upp till 18 timmar. Detta är inte den regim som användes i studier som fastställde effektiviteten av 
AGGRASTAT[se kliniska studier (14)].

Instruktionerna efter vikt och kreatininclearance finns i tabell 1.

Tabell 1 Dosering efter vikt och CrCl

Underhållsinfusionshastighet
(ml/timme)

Inom 5 min
Alla patienter

(ml)
Vikt

(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

Viktiga administrationsinstruktioner
1.För att öppna behållaren, riv först av dess foliepåse. Plasten kan vara något ogenomskinlig på grund av fuktabsorption under 

sterilisering; opaciteten kommer att minska gradvis. Kontrollera om det finns läckor genom att klämma ihop innerpåsen ordentligt; 
om några läckor hittas eller om sterilitet misstänks ska lösningen kasseras. Använd inte om lösningen är klar och förseglingen är 
intakt. Häng upp behållaren från dess öglastöd, ta bort plastskyddet från utloppsporten och fäst ett konventionellt 
administreringsset.

2.Du får administreraAGGRASTATi samma intravenösa linje som atropinsulfat, dobutamin, dopamin, epinefrinhydroklorid 
(HCl), famotidininjektion, furosemid, lidokain, midazolam HCl, morfinsulfat, nitroglycerin, kaliumklorid och propranolol 
HCl. Administrera inte AGGRASTAT genom samma IV-slang som diazepam.

3. Lägg inte till andra droger och ta inte bort lösningen direkt från påsen med en spruta.
4. Använd inte plastbehållare i seriekopplingar; sådan användning kan resultera i luftemboli genom att suga luft från den första behållaren om den 

är tom på lösning.
5. Kassera eventuell oanvänd del kvar i påsen.

3 DOSFORMER OCH STYRKOR ENDAST 
FÖR INTRAVENÖS ANVÄNDNING

AGGRASTAT injektionsförblandade 5 mg tirofiban per 100 ml (50 mcg per ml) och 12,5 mg tirofiban per 250 ml (50 mcg per ml) är klara, icke-
konserverade, sterila lösningar förblandade i en vehikel gjord iso-osmotisk med natriumklorid.

4 KONTRAINDIKATIONER
AGGRASTAT är kontraindicerat till patienter med:
• Allvarlig överkänslighetsreaktion mot AGGRASTAT (dvs anafylaktiska reaktioner)[se Biverkningar (6.2)].
• En historia av trombocytopeni efter tidigare exponering för AGGRASTAT[se Biverkningar (6.1)].
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• Aktiv inre blödning eller en historia av blödande diates, större kirurgiskt ingrepp eller allvarligt fysiskt trauma under föregående 
månad[se Biverkningar (6.1)].

5 VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 
5.1 Allmän risk för blödning
Blödning är den vanligaste komplikationen som uppstår under behandling med AGGRASTAT. De flesta blödningar i samband med AGGRASTAT 
inträffar vid det arteriella tillträdesstället för hjärtkateterisering. Minimera användningen av traumatiska eller potentiellt traumatiska procedurer 
som arteriella och venösa punktioner, intramuskulära injektioner, nasotrakeal intubation, etc.

Samtidig användning av fibrinolytika, orala antikoagulantia och trombocythämmande läkemedel ökar risken för blödning.

5.2 Trombocytopeni
Grov trombocytopeni har rapporterats med AGGRASTAT. Övervaka trombocytantalet med början cirka 6 timmar efter behandlingsstart och 
dagligen därefter. Om trombocytantalet minskar till <90 000/mm3, övervaka trombocytantalet för att utesluta pseudotrombocytopeni. Om 
trombocytopeni bekräftas, avbryt behandlingen med AGGRASTAT och heparin. Tidigare exponering för en glykoprotein (GP) IIb/IIIa-
receptorantagonist kan öka risken för att utveckla trombocytopeni[se Biverkningar (6.1)].

6 BIVERKNINGAR
6.1 Erfarenhet av klinisk prövning
Eftersom kliniska prövningar utförs under mycket varierande förhållanden, kan biverkningsfrekvenser som observerats i de kliniska prövningarna av ett läkemedel inte 
direkt jämföras med frekvenser i de kliniska prövningarna av ett annat läkemedel och återspeglar kanske inte frekvensen som observerats i klinisk praxis.

I PRISM (trombocytreceptorhämning för ischemisk syndromhantering), PRISM-PLUS (Trombocytreceptorhämning för hantering 
av ischemiskt syndrom – patienter som begränsas av instabila tecken och symtom) och RESTORE (Randomiserad 
effektivitetsstudie av Tirofiban för resultat och återstenos)prövningar fick 1946 patienter AGGRASTAT i kombination med 
heparin och 2002 patienter fick enbart AGGRASTAT i cirka 3 dagar. Fyrtiotre procent av befolkningen var >65 år och cirka 30 % 
av patienterna var kvinnor.I kliniska studiermedrekommenderad regim (25 mcg/kg bolus följt av en0,15 mikrogram/kg/min 
underhållsinfusion), AGGRASTATadministrerades i kombination med acetylsalicylsyra, klopidogrel och heparin eller bivalirudin 
till över 8000 patienter i typiskt ≤24 timmar. Ungefär 30 % av befolkningen var >65 år och cirka 25 % var kvinnor.

Blödning
PRISM-PLUS-regimen
Incidensen av större och mindre blödningar med TIMI-kriterierna i PRISM-PLUS-studien visas nedan.

Tabell 2 TIMI större och mindre blödningar i PRISM-PLUS
PRISM-PLUS
(NSTE-ACS)

Blödning
(TIMI-kriterier)‡ §

AGGRASTAT* + heparin
(N=773)

Enbart heparin
(N=797)

Stor blödning

Mindre blödning

Transfusioner

1,4 %

10,5 %

4,0 %

0,8 %

8,0 %

2,8 %

* 0,4 mcg/kg/min initial infusion; 0,10 mcg/kg/min underhållsinfusion. ‡

§
Major =Hemoglobindroppe på >5,0 g/L med eller utan ett identifierat ställe, intrakraniell blödning eller hjärttamponad. Mindre 
=Hemoglobindroppe på >3,0 g/L med blödning från ett känt ställe, spontan grov hematuri, hematemes eller hemoptys.

Incidensen av TIMI större blödningar hos patienter som genomgår perkutana ingrepp i PRISM-PLUS visas nedan.
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Tabell 3 TIMI större blödning associerad med perkutana procedurer i PRISM-PLUS
AGGRASTAT + heparin

N
Enbart heparin

%
0,3

N
797

%
0,1Före procedurer

Efter angiografi

Följer PTCA

773

697

239

1.3

2.5

708

236

0,7

2.2

Incidensen av TIMI större blödningar hos patienter som genomgårkranskärlsbypassoperation (CABG)i PRISM-PLUS inom en dag 
efter avslutad behandling med AGGRASTAT var 17 % på AGGRASTAT plus heparin (N=29) och 35 % på enbart heparin (N=31).

Rekommenderad regim ("Högdosbolus")
Frekvens av större blödningar (inklusive eventuella intrakraniella, intraokulära eller retroperitoneala blödningar, kliniskt uppenbara tecken på blödning 
associerade med en minskning av hemoglobinnivån på >3 g/dL eller någon minskning av hemoglobinet med 4 g/dL, blödning som kräver transfusion av 
≥2U blodprodukter, blödning som direkt resulterade i dödsfall inom 7 dagar eller hemodynamisk kompromiss som krävde intervention) överensstämde 
med de frekvenser som observerades hos patienter som fick PRISM-PLUS-regimen med AGGRASTAT. Det fanns en trend mot större blödning vid 
hjärtinfarkt med ST-förhöjning(STEMI)-patienter som behandlats med fibrinolytika före administrering av AGGRASTAT med den rekommenderade 
regimen under räddnings-PCI.

Icke-blödande
Incidensen av icke-blödande biverkningar som inträffade med en incidens på >1 % och numeriskt högre än kontroll, oavsett 
läkemedelsförhållande, visas nedan:

Tabell 4 Icke-blödande biverkningar i PRISM-PLUS
AGGRASTAT + heparin

(N=1953)
%

Enbart heparin
(N=1887)

%
Kroppen som helhet

Ödem/svullnad
Smärta, bäcken

Reaktion, vasovagal
Kardiovaskulära systemet

Bradykardi
Dissektion, kransartär 

Muskuloskeletala systemet
Smärta, ben

Nervsystemet/Psykiatrisk
Yrsel

Hud och hudbihang
Svettas

2
6
2

1
5
1

4
5

3
4

3 2

3 2

2 1

Trombocytopeni
Patienter som behandlades med AGGRASTAT plus heparin var mer benägna att uppleva minskningar av trombocytantalet än de som fick 
enbart heparin. Dessa minskningar var reversibla vid utsättning av AGGRASTAT. Andelen patienter med en minskning på
trombocyter till <90 000/mm3 var 1,5 %, jämfört med 0,6 % hos patienterna som fick enbart heparin. Andelen patienter med en 
minskning av trombocyter till <50 000/mm3 var 0,3 %, jämfört med 0,1 % av patienterna som fick enbart heparin.

6.2Erfarenhet efter marknadsföring
Följande ytterligare biverkningar har identifierats efter användning av AGGRASTAT efter godkännande. Eftersom dessa reaktioner rapporteras frivilligt 
från en population av osäker storlek är det inte alltid möjligt att på ett tillförlitligt sätt uppskatta deras frekvens eller fastställa ett orsakssamband till 
läkemedelsexponeringen.

Överkänslighet:Allvarliga allergiska reaktioner inklusive anafylaktiska reaktioner har inträffat under den första dagen av AGGRASTAT-
infusionen, under initial behandling och under återadministrering av AGGRASTAT. Vissa fall har förknippats med allvarliga
trombocytopeni (trombocytantal <10 000/mm3). Ingen information finns tillgänglig om bildandet av antikroppar mot tirofiban.
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7 DROGSINTERAKTIONER
Användning av trombolytika, antikoagulantia och andra trombocythämmande medel
Samtidig administrering av trombocythämmande medel, trombolytika, heparin och aspirin ökar risken för blödning.

8 ANVÄNDNING I SPECIFIKA POPULATIONER 
8.1 Graviditet
Graviditetskategori B
Det finns inga adekvata och välkontrollerade studier på gravida kvinnor. Tirofiban har visat sig passera placentan hos gravida råttor och 
kaniner. Studier med tirofiban HCl i intravenösa doser på upp till 5 mg/kg/dag (cirka 5 och 13 gånger den maximala rekommenderade dagliga 
dosen för människa för råtta respektive kanin, jämfört med kroppsytan) har inte visat några skador på fostret .

8.3 Ammande mödrar
Det är inte känt om tirofiban utsöndras i modersmjölk. Däremot visade sig signifikanta nivåer av tirofiban finnas i råttmjölk. Eftersom många 
läkemedel utsöndras i bröstmjölk och på grund av risken för negativa effekter på det ammande barnet, avbryt amningen eller avbryt 
behandlingen med AGGRASTAT.

8.4 Pediatrisk användning

Säkerhet och effektivitet hos pediatriska patienter har inte fastställts.

8.5 Geriatrisk användning

Av det totala antalet patienter i kontrollerade kliniska studier av AGGRASTAT var 43 % 65 år och äldre, medan 12 % var 75 år och äldre. Med 
avseende på effekt verkade effekten av AGGRASTAT hos äldre (≥65 år) likna den som ses hos yngre patienter (<65 år). Äldre patienter som fick 
AGGRASTAT med heparin eller enbart heparin hade en högre incidens av blödningskomplikationer än yngre patienter, men den ökande risken 
för blödning hos patienter som behandlades med AGGRASTAT i kombination med heparin jämfört med risken hos patienter som behandlades 
med enbart heparin var likartad oavsett ålder. Ingen dosjustering rekommenderas för den äldre befolkningen[se Dosering och administrering 
(2)].

8.6 Njurinsufficiens
Patienter med måttlig till svår njurinsufficiens har minskat plasmaclearance av AGGRASTAT. Minska dosen av AGGRASTAT till 
patienter med grav njurinsufficiens[se Dosering och administrering (2) och Klinisk farmakologi (12.3)].

Säkerhet och effekt av AGGRASTAT har inte fastställts hos patienter i hemodialys.

10 ÖVERDOSERING
I kliniska prövningar inträffade oavsiktlig överdosering med AGGRASTAT i doser upp till 2 gånger den rekommenderade dosen för initiala 
infusionsdoser. Oavsiktlig överdosering inträffade i doser upp till 9,8 gånger underhållsinfusionshastigheten på 0,15 mikrogram/kg/min.

Det vanligaste rapporterade manifestationen av överdosering var blödning, främst mindre mukokutana blödningar och mindre blödningar 
vid ställena för hjärtkateterisering[se Varningar och försiktighetsåtgärder (5.1)].

Överdosering av AGGRASTAT bör behandlas genom bedömning av patientens kliniska tillstånd och avbrytande eller justering av infusionen 
av läkemedel efter behov.

AGGRASTAT kan avlägsnas genom hemodialys.

11 BESKRIVNING
AGGRASTAT innehåller tirofibanhydroklorid, en icke-peptidantagonist till trombocytenGPIIb/IIIa-receptor, som hämmar 
trombocytaggregation.

Tirofibanhydrokloridmonohydrat beskrivs kemiskt somN(butylsulfonyl)-O-[4-(4-piperidinyl)butyl]-L-
tyrosinmonohydrokloridmonohydrat.
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Dess molekylformel är C22H36N2O5S•HCl•H2O och dess strukturformel är:

• HCI • H2O
CH2 COOH

C
H NHSO2CH2CH2CH2CH3

HN CH2CH2CH2CH2O

Tirofibanhydrokloridmonohydrat är ett vitt till benvitt, icke-hygroskopiskt, fririnnande pulver, med en molekylvikt på 495,08. Det 
är mycket svagt lösligt i vatten.

AGGRASTAT Injection Premixed tillhandahålls som en steril lösning i vatten för injektion, endast för intravenös användning, i plastbehållare på 
100 mL eller 250 mL. Varje 100 ml av den förblandade, iso-osmotiska intravenösa injektionen innehåller 5,618 mg 
tirofibanhydrokloridmonohydrat motsvarande 5 mg tirofiban (50 mcg/ml) och följande inaktiva ingredienser: 0,9 g natriumklorid, 54 mg 
natriumcitratdihydrat och 32 mg natriumcitrat. syra vattenfri. Varje 250 ml av den förblandade, iso-osmotiska intravenösa injektionen 
innehåller 14,045 mg tirofibanhydrokloridmonohydrat motsvarande 12,5 mg tirofiban (50 mcg/ml) och följande inaktiva ingredienser: 2,25 g 
natriumklorid, 135 mg dihydrat, 135 mg natriumklorid och citratklorid. syra vattenfri.

Lösningens pH sträcker sig från 5,5 till 6,5 och kan ha justerats med saltsyra och/eller natriumhydroxid. Den flexibla 
behållaren är tillverkad av en specialdesignad flerskiktsplast (PL 2408). Lösningar i kontakt med plastbehållaren läcker ut 
vissa kemiska komponenter från plasten i mycket små mängder; dock bidrog biologiska tester till säkerheten hos 
plastbehållarmaterialen.

12 KLINISK FARMAKOLOGI 12.1 
Verkningsmekanism
AGGRASTAT är en reversibel antagonist av fibrinogenbindning till GPIIb/IIIareceptorn, den huvudsakliga receptorn för trombocytytan som är 
involverad i trombocytaggregation. Vid intravenös administrering hämmar AGGRASTATex vivotrombocytaggregation på ett dos- och 
koncentrationsberoende sätt.

När det ges enligt PRISM-PLUS-regimen på 0,4 mcg/kg/min under 30 minuter följt av en 0,1 mcg/kg/min underhållsinfusion, 
uppnås >90 % hämning av trombocytaggregationen i slutet av 30-minutersinfusionen. När det ges enligt rekommenderad
regim på 25 mcg/kg följt av en 0,15 mcg/kg/min underhållsinfusion, >90 % hämning av trombocytaggregation uppnås inom 10 
minuter. Trombocytaggregationshämning är reversibel efter att infusionen av AGGRASTAT upphört.

12.2 Farmakodynamik
AGGRASTAT hämmar trombocytfunktionen, vilket visas genom dess förmåga att hämmaex vivoadenosinfosfat (ADP)-inducerad trombocytaggregation 
och förlänger blödningstiden hos friska försökspersoner och patienter med kranskärlssjukdom. Tidsförloppet för hämning är parallellt med läkemedlets 
plasmakoncentrationsprofil.

Efter avslutad infusion av AGGRASTAT 0,10 mikrogram/kg/min,ex vivoTrombocytaggregationen återgår till nära baslinjen inom 4 till 8 timmar 
hos cirka 90 % av patienterna med kranskärlssjukdom. Tillägget av heparin till denna regim förändrar inte signifikant andelen patienter med 
>70 % hämning av trombocytaggregation (IPA), men ökar den genomsnittliga blödningstiden, såväl som antalet patienter med förlängda 
blödningstider till >30 minuter . Liknande återhämtningshastigheter för trombocytaggregation observeras efter avbrytande av en 0,15 
mikrogram/kg/min infusion.

12.3 Farmakokinetik
Tirofiban har en halveringstid på cirka 2 timmar. Det elimineras från plasman till stor del genom renal utsöndring, med cirka 65 % av en 
administrerad dos i urin och cirka 25 % i avföring, båda till stor del som oförändrad tirofiban. Metabolismen verkar vara begränsad.

Tirofiban är inte i hög grad bundet till plasmaproteiner och proteinbindningen är koncentrationsoberoende inom intervallet 0,01 till 25 
mcg/ml. Den obundna fraktionen i human plasma är 35 %. Distributionsvolymen vid steady state för tirofiban varierar från 22 till 42 liter.

Hos friska försökspersoner varierar plasmaclearance av tirofiban från 213 till 314 ml/min. Njurclearance står för 39 till 69 % av 
plasmaclearance.

Särskilda populationer
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Det finns ingen effekt på clearance av tirofiban beroende på kön, ras, ålder eller nedsatt leverfunktion.

Njurinsufficiens
Plasmaclearance av tirofiban är minskat med cirka 40 % hos patienter med kreatininclearance <60 ml/min och >50 % hos patienter med 
kreatininclearance <30 ml/min, inklusive patienter som behöver hemodialys[se Dosering och administrering (2)].Tirofiban avlägsnas genom 
hemodialys.

13 ICKLINISK TOXIKOLOGI
13.1 Karcinogenes, mutagenes, försämring av fertilitet Den 
karcinogena potentialen hos AGGRASTAT har inte utvärderats.

Tirofiban HCl var negativ iin vitromikrobiell mutagenes och V-79 däggdjurscellmutagenesanalyser. Dessutom fanns det inga bevis för 
direkt genotoxicitet iin vitroalkalisk eluering ochin vitrokromosomaberrationsanalyser. Det förekom ingen induktion av 
kromosomavvikelser i benmärgsceller hos möss av hankön efter administrering av intravenösa doser upp till 5 mg tirofiban/kg (cirka 3 
gånger den maximala rekommenderade dagliga dosen för människor jämfört med kroppsyta).

Fertilitet och reproduktionsförmåga påverkades inte i studier med han- och honråttor som gavs intravenösa doser av tirofiban upp till 
5 mg/kg/dag (cirka 5 gånger den maximala rekommenderade dagliga dosen för människor jämfört med kroppsyta).

14 KLINISKA STUDIER
Två storskaliga kliniska studier fastställde effekten av AGGRASTAT vid behandling av patienter med NSTE-ACS (instabil angina/icke-ST-
förhöjd MI). De två studierna undersökte AGGRASTAT enbart och lagts till heparin, före och efter perkutan koronar revaskularisering 
(om indicerat) (PRISM-PLUS) och i jämförelse med heparin i en liknande population (PRISM)). Dessa försök diskuteras i detalj nedan.

PRISM-PLUS (blodplättsreceptorhämning för hantering av ischemiskt syndrom - patienter begränsade av instabila tecken och 
symtom)
I den dubbelblinda PRISM-PLUS-studien visade 1570 patienter med dokumenterad NSTE-ACS inom 12 timmar efter inträde i studien
randomiserades till AGGRASTAT (30 minuters initial infusion på 0,4 mcg/kg/min följt av en underhållsinfusion på 0,10 mcg/kg/min) i 
kombination med heparin (bolus på 5 000U följt av en infusion av 1 000 U/h titrerad för att upprätthålla en APTTav cirka 2 gånger kontroll) eller 
till enbart heparin.Alla patienter fick samtidigt acetylsalicylsyra om det inte var kontraindicerat. Patienter som behandlades medicinskt eller 
som genomgick revaskulariseringsprocedurer studerades. Patienterna genomgick 48 timmars medicinsk stabilisering på 
studieläkemedelsterapi, och de skulle genomgå angiografi före 96 timmar (och, om indicerat, angioplastik/aterektomi, medan de fortsatte med 
AGGRASTAT och heparin i 12-24 timmar efter ingreppet). AGGRASTAT och heparin kunde fortsätta i upp till 108 timmar.
Undantag inkluderade kontraindikationer mot antikoagulering,dekompenserad hjärtsvikt, trombocytantal <150 000/mm3 
och serumkreatinin >2,5 mg/dL. Befolkningens medelålder var 63 år; 32 % av patienterna var kvinnor och ungefär hälften 
av befolkningen fick hjärtinfarkt utan ST-höjning. I genomsnitt fick patienterna AGGRASTAT i 71 timmar.

En tredje grupp patienter randomiserades initialt till enbart AGGRASTAT (inget heparin). Denna arm stoppades när gruppen vid en 
interimistisk undersökning visade sig ha större dödlighet än de andra två grupperna.

Studiens primära effektmått var en sammansättning av refraktär ischemi, nyMI och död inom 7 dagar. Det fanns en 32 % riskreduktion i den 
övergripande sammansatta primära effektmåttet. Komponenterna i kompositen undersöktes separat och tResultaten visas i tabell 5. Observera 
att summan av de individuella komponenterna kan vara större änsammansatt(omen patient upplever flera komponenthändelser, bara en 
händelse räknas mot sammansättningen).
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Tabell 5 Primära resultat efter 7 dagar i PRISM-PLUS
AGGRASTAT+ Heparin

(n=797)Slutpunkt Heparin

(n=773)
12,9 %

Riskreducering p-värde

Död, nyMI, ochrefraktär 
ischemi vid 7 dagar

17,9 % 32 % 0,004

Död
MI
Refraktär ischemi

1,9 %

3,9 %

9,3 %

1,9 %

7,0 %

12,7 %

-- -
47 %
30 %

--
0,006
0,023

Den fördel som sågs efter 7 dagar bibehölls över tiden. Riskminskningen i den sammansatta effektmåttet efter 30 dagar och 6 månader visas 
i Kaplan-Meier-kurvan nedan.

Figur 1. Tid till första dödsfall, ny hjärtinfarkt eller refraktär ischemi i PRISM-PLUS

En analys av resultaten efter kön tyder på att kvinnor som är medicinskt hanterade eller som genomgår efterföljandePTCA/aterektomi kan få 
mindre nytta avAGGRASTAT(95 % konfidensgränser för relativ risk på 0,61-1,74) än män (0,43-0,89) (p=0,11). Denna skillnad kan vara en verklig 
behandlingsskillnad, effekten av andra skillnader i dessa undergrupper eller en slumpmässig händelse.

Ungefär 90 % av patienterna i PRISM-PLUS-studien genomgick koronar angiografi och 30 % genomgick angioplastik/aterektomi under 
studiens första 30 dagar. Majoriteten av dessa patienter fortsatte med studieläkemedlet under dessa procedurer. AGGRASTAT fortsatte 
i 12-24 timmar (i genomsnitt 15 timmar) efter angioplastik/aterektomi. Effekterna av AGGRASTAT på dag 30 verkade inte skilja sig åt 
mellan subpopulationer som fick eller inte fick PTCA eller CABG, både före och efter proceduren.

PRISM (trombocytreceptorhämning för hantering av ischemiskt syndrom)
I PRISM-studien, en randomiserad, parallell, dubbelblind studie, 3232 patienter medNSTE-ACS avsedda att hanteras utan 
kranskärlsintervention randomiserades till AGGRASTAT (startdos på 0,6 mcg/kg/min i 30 minuter följt av 0,15 mcg/kg/min i 47,5 
timmar) eller heparin(5000 enheter intravenös bolus följt av en infusion av 1000 U/h under 48 timmar). Befolkningens medelålder var 
62 år; 32% av befolkningen var kvinnor och 25% hade icke-ST-höjd MI vid presentationen. 30 procent hade inga EKG-bevis på 
hjärtischemi. Uteslutningskriterierna liknade PRISM-PLUS. Den primära slutpunkten var den sammansatta
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endpoint av refraktär ischemi, MIeller dödsfall i slutet av 48-timmarsinfusionen. Resultaten visas i tabell 6.

Tabell 6 Primära utfall i PRISM – Hjärtischemihändelser
AGGRASTATSammansatt slutpunkt (död, 

hjärtinfarkt eller refraktär ischemi)
Heparin

(n=1616)

5,6 %

11,3 %

Risk
Minskning

p-värde

(n=1616)

3,8 %

10,3 %

2 dagar (slut på läkemedelsinfusion) 

7 dagar

33 %
10 %

0,015

0,33

I PRISM-studien upptäcktes ingen negativ effekt av AGGRASTAT på mortalitet varken efter 7 eller 30 dagar. Detta resultat skiljer sig 
från det i PRISM-PLUS-studien, där armen som inkluderade AGGRASTAT utan heparin (n=345) lades ner vid en interimsanalys av Data 
Safety Monitoring Committee för ökad mortalitet efter 7 dagar.

16 HUR LEVERERAS/LAGRING OCH HANTERING
AGGRASTAT injektionsförblandade 5 mg tirofiban per 100 ml (50 mcg per ml) och 12,5 mg tirofiban per 250 ml (50 mcg per ml) är klara, icke-
konserverade, sterila lösningar förblandade i en vehikel gjord iso-osmotisk med natriumklorid, levereras enligt följande:
NDC25208-002-01, 100 ml endos INTRAVIA-behållare (PL 2408 Plast). NDC
25208-002-02, 250 ml endos INTRAVIA-behållare (PL 2408 Plast).

ENDAST FÖR INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Förvara AGGRASTAT vid 25°C (77°F) med tillåtna avvikelser mellan 15-30°C (59-86°F) (se USP kontrollerad 
rumstemperatur). Frys inte. Skydda mot ljus under förvaring.

17 INFORMATION FÖR PATIENTRÅDGIVNING
Rekommendera patienterna att noga övervaka eventuella tecken på blödning eller blåmärken och att rapportera dessa till sin vårdgivare när de uppstår.

Råda patienter att diskutera med sin vårdgivare deras användning av andra läkemedel, inklusive receptfria eller växtbaserade produkter 
innan AGGRASTAT används.

Patent: www.medicure.com/aggrastat/patents

AGGRASTAT är tillverkad för: 
MEDICURE INTERNATIONAL, INC.

förbi:

BAXTER HEALTHCARE CORPORATION 
Deerfield, Illinois 60015 USA

Levererad av:

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

Tryckt i USA
07-19-72-370

* Registrerat varumärke som tillhör Medicure International Inc. © 
2013
Copyright används under licens. Alla 
rättigheter förbehållna.

Intravia är ett registrerat varumärke som tillhör Baxter International Inc.
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