
HOOGTEPUNTEN VAN VOORSCHRIFTINFORMATIE Deze hoogtepunten 
bevatten niet alle informatie die nodig is om AGGRASTAT® 
(tirofibanhydrochloride) veilig en effectief te gebruiken. Zie de volledige 
voorschrijfinformatie voor AGGRASTAT.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRA-INDICATIES--------------------- ---------
-
-
-

Bekende overgevoeligheid voor een van de bestanddelen van AGGRASTAT. (4) 
Geschiedenis van trombocytopenie met eerdere blootstelling aan AGGRASTAT. (4) Actieve 
inwendige bloeding, of voorgeschiedenis van bloedingsdiathese, grote chirurgische 
ingreep of ernstig lichamelijk trauma in de afgelopen maand. (4)

AGGRASTAT® (tirofibanhydrochloride) injectie, voor intraveneus gebruik Eerste 
Amerikaanse goedkeuring: 1998 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN----------------

- AGGRASTAT kan ernstige bloedingen veroorzaken. Als de bloeding niet onder controle kan worden 

gehouden, stop dan met AGGRASTAT. (5.1)

Trombocytopenie: stop met AGGRASTAT en heparine. (5.2)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - RECENTE BELANGRIJKE WIJZIGINGEN------------------------ - 
Dosering en toediening (2) 4/2015 -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AANWIJZINGEN EN GEBRUIK------------------------ ----- 
AGGRASTAT® is een bloedplaatjesaggregatieremmer die is geïndiceerd voor het 
verminderen van het aantal trombotische cardiovasculaire voorvallen (gecombineerd 
eindpunt van overlijden, myocardinfarct of refractaire ischemie/herhaalde hartprocedure) 
bij patiënten met acuut coronair syndroom zonder ST-elevatie (NSTE-ACS). (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ONGEWENSTE REACTIES--------------------- 
--- Bloeden is de meest gemelde bijwerking. (6.1)

Om VERMOEDELIJKE BIJWERKINGEN te melden, neemt u contact op met Medicure op 
1 800-509-0544 of FDA op 1-800-FDA-1088 ofwww.fda.gov/medwatch.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSERING EN ADMINISTRATIE--------------------
-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DRUG-INTERACTIES-------------------- -----------
-Dien intraveneus 25 mcg/kg toe binnen 5 minuten en daarna 0,15 mcg/kg/min 

gedurende maximaal 18 uur. Geef bij patiënten met een creatinineklaring ≤60 ml/min 
25 mcg/kg binnen 5 minuten en daarna 0,075 mcg/kg/min. (2)

Gelijktijdige toediening van bloedplaatjesaggregatieremmers, trombolytica, heparine of aspirine 

verhoogt het risico op bloedingen. (7)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - GEBRUIK BIJ SPECIFIEKE POPULATIES------------------
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSERINGSVORMEN EN KRACHTEN-------------------- 

Intraveneuze injectie voorgemengd: 5 mg/100 ml (50 mcg/ml) en 12,5 mg/250 ml 
(50 mcg/ml) met natriumchloride. (3)

Nierinsufficiëntie: Verlaag de dosis bij patiënten met ernstige 
nierinsufficiëntie. (8.6)
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VOLLEDIGE VOORSCHRIFTINFORMATIE

1 INDICATIES EN GEBRUIK
AGGRASTAT is geïndiceerd voor het verlagen van het aantal trombotische cardiovasculaire voorvallen (gecombineerd eindpunt van overlijden, 
myocardinfarct of refractaire ischemie/herhaalde hartprocedure) bij patiënten met acuut coronair syndroom zonder ST-elevatie (NSTE-ACS).

2 DOSERING EN TOEDIENING
Dien intraveneus 25 mcg/kg toe binnen 5 minuten en daarna 0,15 mcg/kg/min (of 0,075 mcg/kg/min voor patiënten met serumcreatinine ≤60 
ml/min), gedurende maximaal 18 uur. Dit is niet het regime dat werd gebruikt in onderzoeken die de werkzaamheid van AGGRASTAT . 
aantoonden[zie klinische studies (14)].

De instructies per gewicht en creatinineklaring zijn weergegeven in tabel 1.

Tabel 1 Dosering op gewicht en CrCl

Onderhoudsinfusiesnelheid
(ml/uur)Binnen 5 min

Alle patiënten
(ml)

Gewicht
(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

Belangrijke administratie-instructies
1.Om de container te openen, scheurt u eerst de folieverpakking eraf. Het plastic kan enigszins ondoorzichtig zijn vanwege vochtopname tijdens 

sterilisatie; de ondoorzichtigheid zal geleidelijk afnemen. Controleer op lekken door stevig in de binnenzak te knijpen; als er lekken worden 
gevonden of steriliteit wordt vermoed, moet de oplossing worden weggegooid. Niet gebruiken tenzij de oplossing helder is en de verzegeling 
intact is. Hang de container aan de oogsteun, verwijder de plastic beschermer van de uitlaatpoort en bevestig een conventionele 
toedieningsset.

2.U mag administrerenAGGRASTATin dezelfde intraveneuze lijn als atropinesulfaat, dobutamine, dopamine, 
epinefrinehydrochloride (HCl), famotidine-injectie, furosemide, lidocaïne, midazolam HCl, morfinesulfaat, 
nitroglycerine, kaliumchloride en propranolol HCl. Dien AGGRASTAT niet toe via dezelfde IV-lijn als diazepam.

3. Voeg geen andere medicijnen toe of verwijder de oplossing niet rechtstreeks uit de zak met een spuit.

4. Gebruik geen plastic containers in serieschakelingen; dergelijk gebruik kan leiden tot luchtembolie door lucht uit de eerste container te zuigen als deze geen 
oplossing bevat.

5. Gooi het ongebruikte deel dat nog in de zak zit weg.

3 DOSERINGSVORMEN EN KRACHTEN ALLEEN 
VOOR INTRAVENEUS GEBRUIK

AGGRASTAT-injectie Voorgemengd 5 mg tirofiban per 100 ml (50 mcg per ml) en 12,5 mg tirofiban per 250 ml (50 mcg per ml) zijn heldere, niet-geconserveerde, 
steriele oplossingen die zijn voorgemengd in een drager die iso-osmotisch is gemaakt met natriumchloride.

4 CONTRA-INDICATIES
AGGRASTAT is gecontra-indiceerd bij patiënten met:
• Ernstige overgevoeligheidsreactie op AGGRASTAT (dwz anafylactische reacties)[zie Bijwerkingen (6.2)].
• Een voorgeschiedenis van trombocytopenie na eerdere blootstelling aan AGGRASTAT[zie Bijwerkingen (6.1)].
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• Actieve inwendige bloedingen of een voorgeschiedenis van bloedingsdiathese, grote chirurgische ingreep of ernstig lichamelijk trauma in de 
afgelopen maand[zie Bijwerkingen (6.1)].

5 WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN 
5.1 Algemeen risico op bloedingen
Bloeding is de meest voorkomende complicatie tijdens de behandeling met AGGRASTAT. De meeste bloedingen die verband houden met AGGRASTAT treden 
op ter hoogte van de arteriële toegangsplaats voor hartkatheterisatie. Minimaliseer het gebruik van traumatische of potentieel traumatische procedures 
zoals arteriële en veneuze puncties, intramusculaire injecties, nasotracheale intubatie, enz.

Gelijktijdig gebruik van fibrinolytica, orale anticoagulantia en antibloedplaatjesgeneesmiddelen verhoogt het risico op bloedingen.

5.2 Trombocytopenie
Ernstige trombocytopenie is gemeld met AGGRASTAT. Controleer het aantal bloedplaatjes vanaf ongeveer 6 uur na de start van de behandeling en 
daarna dagelijks. Als het aantal bloedplaatjes daalt tot <90.000/mm3, controleer het aantal bloedplaatjes om pseudotrombocytopenie uit te sluiten. Als 
trombocytopenie is bevestigd, stop dan met AGGRASTAT en heparine. Eerdere blootstelling aan een glycoproteïne (GP) IIb/IIIa-receptorantagonist kan 
het risico op het ontwikkelen van trombocytopenie verhogen[zie Bijwerkingen (6.1)].

6 ONGEWENSTE REACTIES
6.1 Klinische proefervaring
Omdat klinische onderzoeken onder sterk uiteenlopende omstandigheden worden uitgevoerd, kunnen de bijwerkingen die in de klinische onderzoeken van een geneesmiddel zijn waargenomen niet direct worden vergeleken 

met de percentages in de klinische onderzoeken van een ander geneesmiddel en komen mogelijk niet overeen met de percentages die in de klinische praktijk worden waargenomen.

In de PRISM (Platelet Receptor Inhibition for Ischemic Syndrome Management), PRISM-PLUS (Remming van bloedplaatjesreceptoren voor 
behandeling van ischemisch syndroom - Patiënten beperkt door instabiele tekenen en symptomen) en RESTORE (gerandomiseerde 
werkzaamheidsstudie van tirofiban voor resultaten en restenose)studies kregen 1946 patiënten AGGRASTAT in combinatie met heparine en 
2002 patiënten kregen AGGRASTAT alleen gedurende ongeveer 3 dagen. Drieënveertig procent van de bevolking was >65 jaar en ongeveer 30% 
van de patiënten was vrouw.In klinische studiesmet deaanbevolen regime (25 mcg/kg bolus gevolgd door a0,15 mcg/kg/min 
onderhoudsinfusie), AGGRASTATwerd toegediend in combinatie met aspirine, clopidogrel en heparine of bivalirudine aan meer dan 8000 
patiënten gedurende doorgaans ≤24 uur. Ongeveer 30% van de bevolking was >65 jaar en ongeveer 25% was vrouw.

bloeden
PRISM-PLUS-regime
De incidenties van ernstige en lichte bloedingen volgens de TIMI-criteria in het PRISM-PLUS-onderzoek worden hieronder weergegeven.

Tabel 2 TIMI grote en kleine bloeding in PRISM-PLUS
PRISM-PLUS
(NSTE-ACS)

bloeden
(TIMI-criteria)‡ §

AGGRASTAT* + heparine
(N=773)

alleen heparine
(N=797)

Grote bloeding

Kleine bloeding

transfusies

1,4%

10,5%

4,0%

0,8%

8,0%

2,8%

* 0,4 mcg/kg/min initiële infusie; 0,10 mcg/kg/min onderhoudsinfusie. ik

ik
majoor =Hemoglobinedaling van > 5,0 g/l met of zonder een geïdentificeerde plaats, intracraniële bloeding of harttamponnade. Minor 
=Hemoglobinedaling van > 3,0 g/l met bloeding van een bekende plaats, spontane grove hematurie, hematemesis of hemoptoë.

De incidentiepercentages van ernstige TIMI-bloedingen bij patiënten die percutane procedures ondergaan in PRISM-PLUS worden hieronder weergegeven.
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Tabel 3 TIMI Ernstige bloeding geassocieerd met percutane procedures in PRISM-PLUS
AGGRASTAT + heparine

N
alleen heparine

%
0.3

N
797

%
0.1Voorafgaand aan procedures

Angiografie volgen

PTCA volgen

773

697

239

1.3

2,5

708

236

0,7

2.2

De incidentiepercentages van ernstige bloedingen volgens TIMI bij patiënten die eencoronaire bypassoperatie (CABG)in PRISM-PLUS 
binnen één dag na stopzetting van AGGRASTAT waren 17% op AGGRASTAT plus heparine (N=29) en 35% op alleen heparine (N=31).

Aanbevolen regime (“Hoge dosis bolus”)
Frequenties van ernstige bloedingen (inclusief eventuele intracraniële, intraoculaire of retroperitoneale bloeding, klinisch duidelijke tekenen van bloeding 
geassocieerd met een daling van de hemoglobine van >3 g/dl of een daling van de hemoglobine met 4 g/dl, bloeding die transfusie van ≥2E bloedproducten vereist, 
bloedingen die direct resulteren in overlijden binnen 7 dagen of hemodynamisch compromis waarvoor interventie vereist is) kwamen overeen met de frequenties 
die werden waargenomen bij proefpersonen die het PRISM-PLUS-regime van AGGRASTAT kregen toegediend. Er was een trend naar grotere bloedingen bij 
myocardinfarct met ST-segmentverhoging(STEMI) patiënten die werden behandeld met fibrinolytica voorafgaand aan toediening van AGGRASTAT met behulp van 
het aanbevolen regime tijdens reddings-PCI.

Niet-bloedend
De incidenties van niet-bloedende bijwerkingen die optraden met een incidentie van >1% en numeriek hoger dan de controle, ongeacht de geneesmiddelrelatie, 
worden hieronder weergegeven:

Tabel 4 Niet-bloedende bijwerkingen in PRISM-PLUS
AGGRASTAT + heparine

(N=153)
%

alleen heparine
(N=1887)

%
Lichaam als geheel

Oedeem/zwelling
Pijn, bekken
Reactie, vasovagale

Cardiovasculair systeem
Bradycardie
Dissectie, kransslagader 

Musculoskeletaal systeem
Pijn, been

Zenuwstelsel/psychiatrisch
Duizeligheid

Huid en huidaanhangsel
Zweten

2
6
2

1
5
1

4
5

3
4

3 2

3 2

2 1

Trombocytopenie
Patiënten die werden behandeld met AGGRASTAT plus heparine, hadden meer kans op een daling van het aantal bloedplaatjes dan patiënten die alleen 
heparine kregen. Deze dalingen waren reversibel na stopzetting van AGGRASTAT. Het percentage patiënten met een afname van

bloedplaatjes tot <90.000/mm3 was 1,5%, vergeleken met 0,6% bij de patiënten die alleen heparine kregen. Het percentage patiënten met een afname 

van het aantal bloedplaatjes tot <50.000/mm3 was 0,3%, vergeleken met 0,1% van de patiënten die alleen heparine kregen.

6.2Post-marketingervaring
De volgende aanvullende bijwerkingen zijn vastgesteld tijdens het gebruik van AGGRASTAT na goedkeuring. Omdat deze reacties vrijwillig worden gemeld door 
een populatie van onbekende grootte, is het niet altijd mogelijk om een   betrouwbare schatting van de frequentie ervan of een oorzakelijk verband met de 
blootstelling aan het geneesmiddel vast te stellen.

Overgevoeligheid:Ernstige allergische reacties, waaronder anafylactische reacties, zijn opgetreden tijdens de eerste dag van de AGGRASTAT-infusie, tijdens 
de initiële behandeling en tijdens hernieuwde toediening van AGGRASTAT. Sommige gevallen zijn in verband gebracht met ernstige

trombocytopenie (aantal bloedplaatjes < 10.000/mm3). Er is geen informatie beschikbaar over de vorming van antilichamen tegen tirofiban.
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7 DRUG-INTERACTIES
Gebruik van trombolytica, anticoagulantia en andere bloedplaatjesaggregatieremmers

Gelijktijdige toediening van bloedplaatjesaggregatieremmers, trombolytica, heparine en aspirine verhoogt het risico op bloedingen.

8 GEBRUIK BIJ SPECIFIEKE POPULATIES 8.1 
Zwangerschap
Zwangerschap Categorie B
Er zijn geen adequate en goed gecontroleerde onderzoeken bij zwangere vrouwen. Het is aangetoond dat tirofiban de placenta passeert bij drachtige ratten en 
konijnen. Studies met tirofiban HCl bij intraveneuze doses tot 5 mg/kg/dag (ongeveer 5 en 13 maal de maximaal aanbevolen dagelijkse dosis voor de mens voor 
respectievelijk ratten en konijnen, vergeleken op basis van het lichaamsoppervlak) hebben geen schade aan de foetus aangetoond. .

8.3 Moeders die borstvoeding geven

Het is niet bekend of tirofiban wordt uitgescheiden in de moedermelk. Er werd echter aangetoond dat significante niveaus van tirofiban aanwezig zijn in 
rattenmelk. Omdat veel geneesmiddelen worden uitgescheiden in de moedermelk en vanwege de kans op bijwerkingen bij de zuigeling, moet de borstvoeding 
worden gestaakt of moet AGGRASTAT worden gestaakt.

8.4 Pediatrisch gebruik

De veiligheid en werkzaamheid bij pediatrische patiënten zijn niet vastgesteld.

8.5 Geriatrisch gebruik
Van het totale aantal patiënten in gecontroleerde klinische onderzoeken met AGGRASTAT was 43% 65 jaar en ouder, terwijl 12% 75 jaar en ouder was. 
Wat de werkzaamheid betreft, leek het effect van AGGRASTAT bij ouderen (≥65 jaar) vergelijkbaar met dat bij jongere patiënten (<65 jaar). Oudere 
patiënten die AGGRASTAT met heparine of alleen heparine kregen, hadden een hogere incidentie van bloedingscomplicaties dan jongere patiënten, 
maar het verhoogde risico op bloedingen bij patiënten die werden behandeld met AGGRASTAT in combinatie met heparine vergeleken met het risico bij 
patiënten die met alleen heparine werden behandeld, was vergelijkbaar, ongeacht leeftijd. Er wordt geen dosisaanpassing aanbevolen voor de oudere 
populatie[zie Dosering en toediening (2)].

8.6 Nierinsufficiëntie
Patiënten met matige tot ernstige nierinsufficiëntie hebben een verminderde plasmaklaring van AGGRASTAT. Verlaag de dosering van 
AGGRASTAT bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie[zie Dosering en toediening (2) en Klinische Farmacologie (12.3)].

De veiligheid en werkzaamheid van AGGRASTAT zijn niet vastgesteld bij patiënten die hemodialyse ondergaan.

10 OVERDOSERING
In klinische onderzoeken trad onbedoelde overdosering met AGGRASTAT op in doses tot 2 maal de aanbevolen dosis voor initiële 
infusiedoses. Onbedoelde overdosering trad op in doses tot 9,8 maal de onderhoudsinfusiesnelheid van 0,15 mcg/kg/min.

De meest gemelde manifestatie van overdosering was bloeding, voornamelijk kleine mucocutane bloedingen en kleine bloedingen op de 
plaatsen van hartkatheterisatie.[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.1)].

Overdosering van AGGRASTAT dient te worden behandeld door beoordeling van de klinische toestand van de patiënt en door stopzetting of aanpassing van de 
geneesmiddelinfusie, indien van toepassing.

AGGRASTAT kan worden verwijderd door hemodialyse.

11 BESCHRIJVING:
AGGRASTAT bevat tirofibanhydrochloride, een niet-peptide-antagonist van de bloedplaatjeshuisartsIIb/IIIa-receptor, die de 
bloedplaatjesaggregatie remt.

Tirofibanhydrochloride-monohydraat wordt chemisch beschreven als:N(butylsulfonyl)-O-[4-(4-piperidinyl)butyl]-L-tyrosine-
monohydrochloride-monohydraat.
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De molecuulformule is C22H36N2O5S•HCl•H2O en de structuurformule is:

• HCI • H2O
CH2 COOH

C
H NHSO2CH2CH2CH2CH3

HN CH2CH2CH2CH2O

Tirofibanhydrochloride-monohydraat is een wit tot gebroken wit, niet-hygroscopisch, vrijstromend poeder met een molecuulgewicht van 495,08. 
Het is zeer slecht oplosbaar in water.

AGGRASTAT Injection Premixed wordt geleverd als een steriele oplossing in water voor injectie, uitsluitend voor intraveneus gebruik, in plastic containers 
van 100 ml of 250 ml. Elke 100 ml van de voorgemengde, iso-osmotische intraveneuze injectie bevat 5,618 mg tirofibanhydrochloride-monohydraat 
overeenkomend met 5 mg tirofiban (50 mcg/ml) en de volgende inactieve ingrediënten: 0,9 g natriumchloride, 54 mg natriumcitraatdihydraat en 3,2 mg 
citroenzuur zuur watervrij. Elke 250 ml van de voorgemengde, iso-osmotische intraveneuze injectie bevat 14,045 mg tirofibanhydrochloride-
monohydraat overeenkomend met 12,5 mg tirofiban (50 mcg/ml) en de volgende inactieve ingrediënten: 2,25 g natriumchloride, 135 mg 
natriumcitraatdihydraat en 8 mg citroenzuur zuur watervrij.

De pH van de oplossing varieert van 5,5 tot 6,5 en kan zijn aangepast met zoutzuur en/of natriumhydroxide. De flexibele container is 
vervaardigd uit een speciaal ontworpen meerlaagse kunststof (PL 2408). Oplossingen die in contact komen met de plastic container, logen 
bepaalde chemische componenten in zeer kleine hoeveelheden uit het plastic; biologische tests waren echter ondersteunend voor de veiligheid 
van de plastic containermaterialen.

12 KLINISCHE FARMACOLOGIE 
12.1 Werkingsmechanisme
AGGRASTAT is een reversibele antagonist van fibrinogeenbinding aan de GPIIb/IIIareceptor, de belangrijkste receptor op het bloedplaatjesoppervlak die betrokken 
is bij de aggregatie van bloedplaatjes. Bij intraveneuze toediening remt AGGRASTAT:ex vivobloedplaatjesaggregatie op een dosis- en concentratieafhankelijke 
manier.

Bij toediening volgens het PRISM-PLUS-schema van 0,4 mcg/kg/min gedurende 30 minuten gevolgd door een onderhoudsinfusie van 0,1 mcg/kg/min, 
wordt aan het einde van de 30 minuten durende infusie >90% remming van de bloedplaatjesaggregatie bereikt. Wanneer gegeven volgens de 
aanbevolenBij een regime van 25 mcg/kg gevolgd door een onderhoudsinfuus van 0,15 mcg/kg/min wordt binnen 10 minuten >90% remming van de 
bloedplaatjesaggregatie bereikt. Remming van de bloedplaatjesaggregatie is omkeerbaar na stopzetting van de infusie van AGGRASTAT.

12.2 Farmacodynamiek
AGGRASTAT remt de bloedplaatjesfunctie, zoals blijkt uit het vermogen om te remmenex vivoadenosinefosfaat (ADP)-geïnduceerde bloedplaatjesaggregatie en 
verlengen de bloedingstijd bij gezonde proefpersonen en patiënten met coronaire hartziekte. Het tijdsverloop van remming loopt parallel met het 
plasmaconcentratieprofiel van het geneesmiddel.

Na stopzetting van een infusie van AGGRASTAT 0,10 mcg/kg/min,ex vivotrombocytenaggregatie keert terug naar bijna baseline in 4 tot 8 uur bij 
ongeveer 90% van de patiënten met coronaire hartziekte. De toevoeging van heparine aan dit regime verandert het percentage proefpersonen met 
>70% remming van de bloedplaatjesaggregatie (IPA) niet significant, maar verhoogt wel de gemiddelde bloedingstijd, evenals het aantal patiënten met 
een bloedingstijd verlengd tot >30 minuten . Vergelijkbare herstelpercentages van bloedplaatjesaggregatie worden waargenomen na stopzetting van 
een infusie van 0,15 mcg/kg/min.

12.3 Farmacokinetiek
Tirofiban heeft een halfwaardetijd van ongeveer 2 uur. Het wordt grotendeels uit het plasma geklaard door uitscheiding via de nieren, waarbij ongeveer 65% van een 
toegediende dosis in de urine verschijnt en ongeveer 25% in de feces, beide grotendeels als onveranderd tirofiban. Het metabolisme lijkt beperkt te zijn.

Tirofiban is niet sterk gebonden aan plasma-eiwitten en de eiwitbinding is onafhankelijk van de concentratie binnen het bereik van 0,01 tot 25 mcg/
ml. De ongebonden fractie in humaan plasma is 35%. Het steady-state distributievolume van tirofiban varieert van 22 tot 42 liter.

Bij gezonde proefpersonen varieert de plasmaklaring van tirofiban van 213 tot 314 ml/min. De nierklaring is goed voor 39 tot 69% van de 
plasmaklaring.

Speciale populaties
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Er is geen effect op de klaring van tirofiban door geslacht, ras, leeftijd of leverfunctiestoornis.

Nierinsufficiëntie
De plasmaklaring van tirofiban is met ongeveer 40% afgenomen bij proefpersonen met een creatinineklaring <60 ml/min en >50% bij patiënten met 
een creatinineklaring <30 ml/min, inclusief patiënten die hemodialyse nodig hebben[zie Dosering en toediening (2)].Tirofiban wordt verwijderd door 
hemodialyse.

13 NIET-KLINISCHE TOXICOLOGIE
13.1 Carcinogenese, mutagenese, verminderde vruchtbaarheid 
Het carcinogene potentieel van AGGRASTAT is niet onderzocht.

Tirofiban HCl was negatief in dein vitromicrobiële mutagenese en V-79-tests voor mutagenese van zoogdiercellen. Bovendien was er geen 
bewijs van directe genotoxiciteit in dein vitroalkalische elutie enin vitrochromosomale aberratie-assays. Er was geen inductie van 
chromosomale afwijkingen in beenmergcellen van mannelijke muizen na toediening van intraveneuze doses tot 5 mg tirofiban/kg (ongeveer 3 
keer de maximaal aanbevolen dagelijkse dosis voor de mens in vergelijking met het lichaamsoppervlak).

Vruchtbaarheid en reproductievermogen werden niet beïnvloed in onderzoeken met mannelijke en vrouwelijke ratten die intraveneuze doses tirofiban tot 5 mg/
kg/dag kregen (ongeveer 5 keer de maximaal aanbevolen dagelijkse dosis voor de mens in vergelijking met het lichaamsoppervlak).

14 KLINISCHE STUDIES
Twee grootschalige klinische onderzoeken hebben de werkzaamheid van AGGRASTAT bij de behandeling van patiënten met NSTE-ACS (instabiele 
angina/niet-ST-elevatie MI). De twee onderzoeken onderzochten AGGRASTAT alleen en toegevoegd aan heparine, voor en na percutane coronaire 
revascularisatie (indien geïndiceerd) (PRISM-PLUS) en in vergelijking met heparine in een vergelijkbare populatie (PRISM). Deze proeven worden 
hieronder in detail besproken.

PRISM-PLUS (bloedplaatjesreceptorremming voor ischemisch syndroommanagement - patiënten beperkt door instabiele tekenen en 
symptomen)
In de dubbelblinde PRISM-PLUS-studie werden 1570 patiënten met gedocumenteerde NSTE-ACS binnen 12 uur na deelname aan het onderzoekwerden 
gerandomiseerd naar AGGRASTAT (30 minuten initiële infusie van 0,4 mcg/kg/min gevolgd door een onderhoudsinfusie van 0,10 mcg/kg/min) in 
combinatie met heparine (bolus van 5.000E gevolgd door een infusie van 1.000 E/u getitreerd om een   APTT . te behoudenvan ongeveer 2 keer controle) 
of alleen heparine.Alle patiënten kregen gelijktijdig aspirine, tenzij gecontra-indiceerd. Patiënten die medisch werden behandeld of die 
revascularisatieprocedures ondergingen, werden bestudeerd. De patiënten ondergingen 48 uur medische stabilisatie op 
onderzoeksgeneesmiddeltherapie en ze moesten vóór 96 uur angiografie ondergaan (en, indien geïndiceerd, angioplastiek/atherectomie, terwijl ze 
12-24 uur na de procedure doorgingen met AGGRASTAT en heparine). AGGRASTAT en heparine konden tot 108 uur worden voortgezet.

Uitsluitingen omvatten contra-indicaties voor antistolling,gedecompenseerd hartfalen, aantal bloedplaatjes <150.000/mm3 en 
serumcreatinine >2,5 mg/dL. De gemiddelde leeftijd van de bevolking was 63 jaar; 32% van de patiënten was vrouw en ongeveer de helft 
van de populatie had een myocardinfarct zonder ST-elevatie. Gemiddeld kregen patiënten AGGRASTAT gedurende 71 uur.

Een derde groep patiënten werd aanvankelijk gerandomiseerd naar alleen AGGRASTAT (geen heparine). Deze arm werd gestopt toen bij een tussentijdse blik 
bleek dat de groep een grotere mortaliteit had dan de andere twee groepen.

Het primaire eindpunt van de studie was een samenstelling van refractaire ischemie, nieuweMI en overlijden binnen 7 dagen. Er was een risicoreductie van 32% in 
het totale samengestelde primaire eindpunt. De componenten van het composiet zijn afzonderlijk onderzocht en tDe resultaten zijn weergegeven in Tabel 5. Merk 
op dat de som van de afzonderlijke componenten groter kan zijn dan decomposiet(alseen patiënt ervaart gebeurtenissen met meerdere componenten, slechts één 
gebeurtenis telt mee voor het samengestelde getal).
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Tabel 5 Primaire uitkomsten na 7 dagen in PRISM-PLUS
AGGRASTAT+ Heparine

(n=797)Eindpunt Heparine

(n=773)
12,9%

Risico beperking p-waarde

Dood, nieuweMI, enrefractaire 
ischemie na 7 dagen

17,9% 32% 0,004

Dood
MI
Vuurvaste ischemie

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

1,9%
7,0%

12,7%

- - -

47%
30%

- -
0,006
0,023

Het voordeel dat na 7 dagen werd waargenomen, bleef in de loop van de tijd behouden. De risicoreductie in het samengestelde eindpunt na 30 dagen en 6 maanden wordt weergegeven in 

de Kaplan-Meier-curve hieronder.

Figuur 1. Tijd tot het eerste voorval van overlijden, nieuw MI of refractaire ischemie in PRISM-PLUS

Een analyse van de resultaten naar geslacht suggereert dat vrouwen die medisch worden behandeld of die een vervolgbehandeling ondergaan,PTCA/
atherectomie heeft mogelijk minder baat bij:AGGRASTAT(95% betrouwbaarheidslimieten voor relatief risico van 0,61-1,74) dan mannen (0,43-0,89) 
(p=0,11). Dit verschil kan een echt behandelingsverschil zijn, het effect van andere verschillen in deze subgroepen of een toevalstreffer.

Ongeveer 90% van de patiënten in het PRISM-PLUS-onderzoek onderging coronaire angiografie en 30% onderging angioplastiek/atherectomie tijdens de 
eerste 30 dagen van het onderzoek. De meerderheid van deze patiënten bleef tijdens deze procedures het onderzoeksgeneesmiddel gebruiken. 
AGGRASTAT werd gedurende 12-24 uur (gemiddeld 15 uur) na angioplastiek/atherectomie voortgezet. De effecten van AGGRASTAT op dag 30 leken niet 
te verschillen tussen subpopulaties die wel of geen PTCA of CABG kregen, zowel voor als na de procedure.

PRISM (bloedplaatjesreceptorremming voor ischemisch syndroombeheer)
In de PRISM-studie, een gerandomiseerde, parallelle, dubbelblinde studie, werden 3232 patiënten metNSTE-ACS die bedoeld waren om te worden behandeld 
zonder coronaire interventie, werden gerandomiseerd naar AGGRASTAT (aanvankelijke dosis van 0,6 mcg/kg/min gedurende 30 minuten gevolgd door 0,15 mcg/
kg/min gedurende 47,5 uur) of heparine(intraveneuze bolus van 5000 eenheden gevolgd door een infusie van 1000 E/u gedurende 48 uur). De gemiddelde leeftijd 
van de bevolking was 62 jaar; 32% van de populatie was vrouw en 25% had MI zonder ST-verhoging bij presentatie. Dertig procent had geen ECG-bewijs van 
cardiale ischemie. Uitsluitingscriteria waren vergelijkbaar met PRISM-PLUS. Het primaire eindpunt was het samengestelde
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eindpunt van refractaire ischemie, MIof overlijden aan het einde van de 48-uurs geneesmiddelinfusie. De resultaten worden getoond in Tabel 6.

Tabel 6 Primaire uitkomsten in PRISM - Cardiale ischemie-gebeurtenissen
AGGRASTATSamengesteld eindpunt (overlijden, 

MI of refractaire ischemie)
Heparine

(n=1616)

5,6%
11,3%

Risico
Vermindering

p-waarde

(n=1616)

3,8%
10,3%

2 dagen (einde van medicijninfusie) 7 

dagen

33%
10%

0,015

0,33

In het PRISM-onderzoek werd geen nadelig effect van AGGRASTAT op de mortaliteit na 7 of 30 dagen gedetecteerd. Dit resultaat wijkt af van dat in de 
PRISM-PLUS-studie, waar de arm waarin AGGRASTAT zonder heparine (n=345) was opgenomen, bij een tussentijdse analyse door de Data Safety 
Monitoring Committee werd weggelaten wegens verhoogde mortaliteit na 7 dagen.

16 HOE GELEVERD/OPSLAG EN BEHANDELING
AGGRASTAT-injectie Voorgemengd 5 mg tirofiban per 100 ml (50 mcg per ml) en 12,5 mg tirofiban per 250 ml (50 mcg per ml) zijn heldere, niet-geconserveerde, 
steriele oplossingen die zijn voorgemengd in een drager die iso-osmotisch is gemaakt met natriumchloride, en worden als volgt geleverd:

NDC25208-002-01, 100 ml INTRAVIA-containers voor eenmalig gebruik (PL 2408 plastic). NDC
25208-002-02, INTRAVIA-containers voor eenmalig gebruik van 250 ml (PL 2408 plastic).

ALLEEN VOOR INTRAVENEUS GEBRUIK

Bewaar AGGRASTAT bij 25 ° C (77 ° F) met excursies toegestaan   tussen 15-30 ° C (59-86 ° F) (zie USP-gecontroleerde kamertemperatuur). 
Niet bevriezen. Beschermen tegen licht tijdens opslag.

17 INFORMATIE VOOR PATINTCOUNSELING
Adviseer patiënten om goed op tekenen van bloeding of blauwe plekken te letten en deze aan hun zorgverlener te melden wanneer ze zich voordoen.

Adviseer patiënten om hun gebruik van andere medicijnen, inclusief vrij verkrijgbare of kruidenproducten, met hun zorgverlener te bespreken voorafgaand 
aan het gebruik van AGGRASTAT.

Octrooi: www.medicure.com/aggrastat/patents

AGGRASTAT wordt vervaardigd voor: 
MEDICURE INTERNATIONAL, INC.

door:

BAXTER HEALTHCARE CORPORATION 
Deerfield, Illinois 60015 VS

Gedistribueerd door:

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

Gedrukt in de VS
19-07-72-370

* Geregistreerd handelsmerk van Medicure International Inc. 
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Copyright gebruikt onder licentie. Alle 
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