
MGA HIGHLIGHT NG IMPORMASYON SA PAG-RESCRIBONG Ang mga highlight na ito ay hindi 

kasama ang lahat ng impormasyong kailangan para magamit ang AGGRASTAT® (tirofiban 

hydrochloride) nang ligtas at mabisa. Tingnan ang buong impormasyon sa pagrereseta para sa 

AGGRASTAT.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KONTRAINDIKASYON ---------------------- ---------
-
-
-

Kilalang hypersensitivity sa anumang bahagi ng AGGRASTAT. (4) Kasaysayan ng 
thrombocytopenia na may naunang pagkakalantad sa AGGRASTAT. (4) Aktibong panloob 
na pagdurugo, o kasaysayan ng pagdurugo na diathesis, pangunahing pamamaraan ng 
operasyon o matinding pisikal na trauma sa loob ng nakaraang buwan. (4)

AGGRASTAT® (tirofiban hydrochloride) injection, para sa intravenous na paggamit 
Initial US Approval: 1998 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MGA BABALA AT PAG-Iingat----------------

- Ang AGGRASTAT ay maaaring magdulot ng malubhang pagdurugo. Kung hindi makontrol 
ang pagdurugo, itigil ang AGGRASTAT. (5.1)
Thrombocytopenia: Itigil ang AGGRASTAT at heparin. (5.2)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KAKAKAILANG MGA MAHALAGANG 
PAGBABAGO------------------------ - Dosis at Pangangasiwa (2) 4/2015 -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDIKASYON AT PAGGAMIT----------------------- ----- Ang 
AGGRASTAT® ay isang platelet aggregation inhibitor na ipinahiwatig upang bawasan ang 
rate ng thrombotic cardiovascular events (pinagsamang endpoint of death, myocardial 
infarction, o refractory ischemia/repeat cardiac procedure) sa mga pasyenteng may non-ST 
elevation acute coronary syndrome (NSTE-ACS). (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MASAMANG REAKSYON---------------------- --- Ang 
pagdurugo ay ang pinakakaraniwang naiulat na masamang reaksyon. (6.1)

Upang mag-ulat ng mga PINAGHIHINALAANG MASAMANG REAKSIYON, makipag-ugnayan 
sa Medicure sa 1 800-509-0544 o FDA sa 1-800-FDA-1088 owww.fda.gov/medwatch.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSAGE AT ADMINISTRASYON--------------------
-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERAKSYON SA DROGA-------------------- -----------
-Magbigay ng intravenously 25 mcg/kg sa loob ng 5 minuto at pagkatapos ay 0.15 mcg/kg/

min hanggang sa 18 oras. Sa mga pasyente na may creatinine clearance ≤60 mL/min, bigyan 
ng 25 mcg/kg sa loob ng 5 minuto at pagkatapos ay 0.075 mcg/kg/min. (2)

Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng mga ahente ng antiplatelet, thrombolytics, heparin, o aspirin ay 

nagpapataas ng panganib ng pagdurugo. (7)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - GAMITIN SA MGA TIYAK NA POPULASYON -------------------
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MGA FORM AT LAKAS NG DOSAGE ------- 

Intravenous injection premixed: 5 mg/100 mL (50 mcg/mL) at 12.5 mg/250 
mL (50 mcg/mL) na may sodium chloride. (3)

Kakulangan sa Bato: Bawasan ang dosis sa mga pasyente na may malubhang 
kakulangan sa bato. (8.6)

Tingnan ang 17 para sa IMPORMASYON SA PAGPAPAYO NG PASYENTE
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BUONG IMPORMASYON SA PAG-RESCRIBO

1 MGA INDIKASYON AT PAGGAMIT
Ang AGGRASTAT ay ipinahiwatig upang bawasan ang rate ng thrombotic cardiovascular events (pinagsamang endpoint ng kamatayan, myocardial 
infarction, o refractory ischemia/repeat cardiac procedure) sa mga pasyenteng may non-ST elevation acute coronary syndrome (NSTE-ACS).

2 DOSAGE AT ADMINISTRASYON
Magbigay ng intravenously 25 mcg/kg sa loob ng 5 minuto at pagkatapos ay 0.15 mcg/kg/min (o 0.075 mcg/kg/min para sa mga pasyenteng may serum 
creatinine ≤60 mL/min), hanggang sa 18 oras. Hindi ito ang regimen na ginamit sa mga pag-aaral na nagtatag ng pagiging epektibo ng AGGRASTAT[
tingnan ang Clinical Studies (14)].

Ang mga tagubilin ayon sa timbang at clearance ng creatinine ay naka-tabulate sa Talahanayan 1.

Talahanayan 1 Dosing ayon sa Timbang at CrCl

Rate ng Pagbubuhos ng Pagpapanatili

(mL/oras.)
Sa loob ng 5 min

Lahat ng mga Pasyente

(mL)
Timbang

(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

Mahahalagang Tagubilin sa Pangangasiwa
1.Upang buksan ang lalagyan, tanggalin muna ang overpouch ng foil nito. Maaaring medyo malabo ang plastic dahil sa pagsipsip ng moisture sa panahon ng 

isterilisasyon; ang opacity ay unti-unting bababa. Suriin kung may mga tagas sa pamamagitan ng pagpiga nang mahigpit sa panloob na bag; kung may 
nakitang pagtagas o pinaghihinalaan ang sterility, dapat itapon ang solusyon. Huwag gamitin maliban kung ang solusyon ay malinaw at ang selyo ay 
buo. Suspindihin ang lalagyan mula sa eyelet support nito, alisin ang plastic protector mula sa outlet port, at ikabit ang isang conventional 
administration set.

2.Maaari mong pangasiwaanAGGRASTATsa parehong intravenous line gaya ng atropine sulfate, dobutamine, dopamine, epinephrine hydrochloride 
(HCl), famotidine injection, furosemide, lidocaine, midazolam HCl, morphine sulfate, nitroglycerin, potassium chloride, at propranolol HCl. 
Huwag ibigay ang AGGRASTAT sa pamamagitan ng parehong IV line bilang diazepam.

3. Huwag magdagdag ng ibang mga gamot o mag-alis ng solusyon nang direkta sa bag na may hiringgilya.

4. Huwag gumamit ng mga plastic na lalagyan sa mga seryeng koneksyon; ang ganitong paggamit ay maaaring magresulta sa air embolism sa pamamagitan ng pagkuha ng hangin mula sa unang 

lalagyan kung ito ay walang solusyon.

5. Itapon ang anumang hindi nagamit na bahagi na naiwan sa bag.

3 MGA FORM AT LAKAS NG DOSAGE PARA 
SA INTRAVENOUS USE LAMANG

Ang AGGRASTAT Injection Premixed 5 mg tirofiban bawat 100 mL (50 mcg bawat mL) at 12.5 mg tirofiban bawat 250 mL (50 mcg bawat mL) ay malinaw, hindi 
napreserba, mga sterile na solusyon na naka-premix sa isang sasakyan na ginawang iso-osmotic na may sodium chloride.

4 KONTRAINDIKASYON
Ang AGGRASTAT ay kontraindikado sa mga pasyente na may:
• Malubhang hypersensitivity na reaksyon sa AGGRASTAT (ibig sabihin, anaphylactic reactions)[tingnan ang Mga Masamang Reaksyon (6.2)].
• Isang kasaysayan ng thrombocytopenia kasunod ng naunang pagkakalantad sa AGGRASTAT[tingnan ang Mga Masamang Reaksyon (6.1)].
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• Aktibong panloob na pagdurugo o isang kasaysayan ng pagdurugo na diathesis, major surgical procedure o matinding pisikal na trauma sa loob ng nakaraang buwan[
tingnan ang Mga Masamang Reaksyon (6.1)].

5 MGA BABALA AT PAG-Iingat 5.1 
Pangkalahatang Panganib ng Pagdurugo
Ang pagdurugo ay ang pinakakaraniwang komplikasyon na nararanasan sa panahon ng therapy na may AGGRASTAT. Karamihan sa pagdurugo na nauugnay 
sa AGGRASTAT ay nangyayari sa arterial access site para sa cardiac catheterization. I-minimize ang paggamit ng mga traumatic o potensyal na traumatic 
procedure tulad ng arterial at venous punctures, intramuscular injection, nasotracheal intubation, atbp.

Ang sabay-sabay na paggamit ng fibrinolytics, oral anticoagulants at antiplatelet na gamot ay nagpapataas ng panganib ng pagdurugo.

5.2 Thrombocytopenia
Ang malalim na thrombocytopenia ay naiulat na may AGGRASTAT. Subaybayan ang mga bilang ng platelet simula mga 6 na oras pagkatapos ng pagsisimula ng paggamot at 
araw-araw pagkatapos noon. Kung ang bilang ng platelet ay bumaba sa <90,000/mm3, subaybayan ang mga bilang ng platelet upang ibukod ang pseudothrombocytopenia. 
Kung nakumpirma ang thrombocytopenia, itigil ang AGGRASTAT at heparin. Ang nakaraang pagkakalantad sa isang glycoprotein (GP) IIb/IIIa receptor antagonist ay 
maaaring magpataas ng panganib na magkaroon ng thrombocytopenia[tingnan ang Mga Masamang Reaksyon (6.1)].

6 MASAMANG REAKSIYON
6.1 Karanasan sa Pagsubok sa Klinikal
Dahil ang mga klinikal na pagsubok ay isinasagawa sa ilalim ng malawak na iba't ibang mga kondisyon, ang mga adverse reaction rate na naobserbahan sa mga klinikal na pagsubok ng isang gamot ay 

hindi maaaring direktang ihambing sa mga rate sa mga klinikal na pagsubok ng isa pang gamot at maaaring hindi sumasalamin sa mga rate na naobserbahan sa klinikal na kasanayan.

Sa PRISM (Platelet Receptor Inhibition for Ischemic Syndrome Management), PRISM-PLUS (Platelet Receptor Inhibition para sa Pamamahala ng Ischemic Syndrome 
— Limitado ang mga Pasyente sa pamamagitan ng Mga Hindi Matatag na Senyales at Sintomas) at RESTORE (Randomized Efficacy Study of Tirofiban for Outcomes 
and Restenosis)sa mga pagsubok, 1946 na mga pasyente ang nakatanggap ng AGGRASTAT kasama ng heparin at 2002 na mga pasyente ay nakatanggap ng 
AGGRASTAT nang nag-iisa sa loob ng halos 3 araw. Apatnapu't tatlong porsyento ng populasyon ay higit sa 65 taong gulang at humigit-kumulang 30% ng mga 
pasyente ay babae.Sa mga klinikal na pag-aaralkasama anginirerekomendang regimen (25 mcg/kg bolus na sinusundan ng a0.15 mcg/kg/min maintenance 
infusion), AGGRASTATay pinangangasiwaan kasama ng aspirin, clopidogrel at heparin o bivalirudin sa higit sa 8000 mga pasyente para sa karaniwang ≤24 na oras. 
Humigit-kumulang 30% ng populasyon ay higit sa 65 taong gulang at humigit-kumulang 25% ay babae.

Dumudugo

PRISM-PLUS Regimen
Ang mga insidente ng major at minor na pagdurugo gamit ang pamantayan ng TIMI sa pag-aaral ng PRISM-PLUS ay ipinapakita sa ibaba.

Talahanayan 2 TIMI Major at Minor Bleeding sa PRISM-PLUS
PRISM-PLUS
(NSTE-ACS)

Dumudugo
(TIMI Criteria)‡ §

AGGRASTAT* + heparin
(N=773)

Heparin nag-iisa
(N=797)

Major Pagdurugo

Maliit na Pagdurugo

Mga pagsasalin ng dugo

1.4%

10.5%

4.0%

0.8%

8.0%

2.8%

* 0.4 mcg/kg/min paunang pagbubuhos; 0.10 mcg/kg/min maintenance infusion. ‡

§
Major =Hemoglobin drop na >5.0 g/L na mayroon o walang natukoy na lugar, intracranial hemorrhage, o cardiac tamponade. Menor =
Hemoglobin drop na >3.0 g/L na may pagdurugo mula sa isang kilalang site, spontaneous gross hematuria, hematemesis o 
hemoptysis.

Ang mga rate ng saklaw ng malaking pagdurugo ng TIMI sa mga pasyente na sumasailalim sa mga percutaneous procedure sa PRISM-PLUS ay ipinapakita sa ibaba.
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Talahanayan 3 TIMI Major Bleeding Kaugnay ng Percutaneous Procedures sa PRISM-PLUS
AGGRASTAT + heparin

N
Heparin nag-iisa

%
0.3

N
797

%
0.1Bago ang Mga Pamamaraan

Kasunod ng Angiography

Kasunod ng PTCA

773

697

239

1.3

2.5

708

236

0.7

2.2

Ang mga rate ng saklaw ng malaking pagdurugo ng TIMI sa mga pasyente na sumasailalimcoronary artery bypass graft surgery (CABG)sa 
PRISM-PLUS sa loob ng isang araw ng paghinto ng AGGRASTAT ay 17% sa AGGRASTAT plus heparin (N=29) at 35% sa heparin lamang (N=31).

Inirerekomenda (“High-Dose Bolus”) Regimen
Mga rate ng malalaking pagdurugo (kabilang ang anumang intracranial, intraocular o retroperitoneal hemorrhage, mga klinikal na palatandaan ng pagdurugo na nauugnay sa 
pagbaba ng hemoglobin ng >3 g/dL o anumang pagbaba ng hemoglobin ng 4g/dL, pagdurugo na nangangailangan ng pagsasalin ng ≥2U na mga produkto ng dugo, direktang 
pagdurugo na nagreresulta sa kamatayan sa loob ng 7 araw o hemodynamic compromise na nangangailangan ng interbensyon) ay pare-pareho sa mga rate na naobserbahan 
sa mga paksang pinangangasiwaan ang PRISM-PLUS regimen ng AGGRASTAT. Nagkaroon ng trend patungo sa mas malaking pagdurugo sa ST segment elevation myocardial 
infarction(STEMI) na mga pasyente na ginagamot ng fibrinolytics bago ang pangangasiwa ng AGGRASTAT gamit ang inirerekomendang regimen sa panahon ng rescue PCI.

Hindi Dumudugo
Ang mga insidente ng hindi pagdurugo na mga salungat na kaganapan na naganap sa isang saklaw na >1% at ayon sa bilang na mas mataas kaysa sa kontrol, anuman ang 
kaugnayan sa droga, ay ipinapakita sa ibaba:

Talahanayan 4 Non-bleeding Adverse Reactions sa PRISM-PLUS
AGGRASTAT + heparin

(N=1953)
%

Heparin nag-iisa
(N=1887)

%
Katawan sa Kabuuan

Edema/pamamaga
Sakit, pelvic
Reaksyon, vasovagal

Cardiovascular System
Bradycardia
Dissection, coronary artery 

Musculoskeletal System
Sakit, binti

Sistema ng nerbiyos/Psychiatric
Pagkahilo

Balat at Balat Appendage
Pinagpapawisan

2
6
2

1
5
1

4
5

3
4

3 2

3 2

2 1

Thrombocytopenia
Ang mga pasyente na ginagamot sa AGGRASTAT plus heparin, ay mas malamang na makaranas ng pagbaba sa bilang ng platelet kaysa sa mga nasa 
heparin lamang. Ang mga pagbabang ito ay nababaligtad sa paghinto ng AGGRASTAT. Ang porsyento ng mga pasyente na may pagbaba ng

Ang mga platelet sa <90,000/mm3 ay 1.5%, kumpara sa 0.6% sa mga pasyenteng tumanggap ng heparin lamang. Ang porsyento ng mga pasyente na 

may pagbaba ng mga platelet sa <50,000/mm3 ay 0.3%, kumpara sa 0.1% ng mga pasyente na tumanggap ng heparin lamang.

6.2Karanasan sa Post-Marketing
Ang mga sumusunod na karagdagang salungat na reaksyon ay natukoy sa panahon ng paggamit pagkatapos ng pag-apruba ng AGGRASTAT. Dahil ang mga reaksyong ito ay 
boluntaryong iniulat mula sa isang populasyon na hindi tiyak ang laki, hindi laging posible na mapagkakatiwalaang tantiyahin ang dalas ng mga ito o magtatag ng isang sanhi 
na kaugnayan sa pagkakalantad sa droga.

Hypersensitivity:Ang mga malubhang reaksiyong alerhiya kabilang ang mga reaksiyong anaphylactic ay naganap sa unang araw ng pagbubuhos ng 
AGGRASTAT, sa panahon ng paunang paggamot, at sa panahon ng muling pangangasiwa ng AGGRASTAT. Ang ilang mga kaso ay nauugnay sa malubha

thrombocytopenia (mga bilang ng platelet <10,000/mm3). Walang makukuhang impormasyon sa pagbuo ng mga antibodies sa tirofiban.
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7 MGA INTERAKSYON SA DROGA
Paggamit ng thrombolytics, anticoagulants, at iba pang mga ahente ng antiplatelet
Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng mga ahente ng antiplatelet, thrombolytics, heparin, at aspirin ay nagpapataas ng panganib ng pagdurugo.

8 GAMITIN SA MGA TIYAK NA POPULASYON 8.1 
Pagbubuntis
Kategorya ng Pagbubuntis B
Walang sapat at mahusay na kontroladong pag-aaral sa mga buntis na kababaihan. Ang Tirofiban ay ipinakita na tumawid sa inunan sa mga buntis na daga at kuneho. Ang 
mga pag-aaral na may tirofiban HCl sa mga intravenous na dosis hanggang 5 mg/kg/araw (mga 5 at 13 beses ang maximum na inirerekomendang pang-araw-araw na dosis ng 
tao para sa daga at kuneho, ayon sa pagkakabanggit, kung ihahambing sa ibabaw ng katawan na batayan) ay nagsiwalat ng walang pinsala sa fetus. .

8.3 Mga Inang nagpapasuso

Hindi alam kung ang tirofiban ay excreted sa gatas ng tao. Gayunpaman, ang mga makabuluhang antas ng tirofiban ay ipinakita na naroroon sa gatas 
ng daga. Dahil maraming gamot ang nailalabas sa gatas ng tao, at dahil sa potensyal para sa masamang epekto sa nursing infant, ihinto ang pag-
aalaga o ihinto ang AGGRASTAT.

8.4 Paggamit ng Pediatric

Ang kaligtasan at pagiging epektibo sa mga pasyenteng pediatric ay hindi pa naitatag.

8.5 Paggamit ng Geriatric

Sa kabuuang bilang ng mga pasyente sa kinokontrol na klinikal na pag-aaral ng AGGRASTAT, 43% ay 65 taon at higit pa, habang 12% ay 75 at higit pa. Sa paggalang sa pagiging 
epektibo, ang epekto ng AGGRASTAT sa mga matatanda (≥65 taon) ay lumitaw na katulad ng nakikita sa mas batang mga pasyente (<65 taon). Ang mga matatandang pasyente 
na tumatanggap ng AGGRASTAT na may heparin o heparin lamang ay may mas mataas na saklaw ng mga komplikasyon sa pagdurugo kaysa sa mas batang mga pasyente, 
ngunit ang pagtaas ng panganib ng pagdurugo sa mga pasyente na ginagamot sa AGGRASTAT kasama ng heparin kumpara sa panganib sa mga pasyente na ginagamot sa 
heparin lamang ay magkapareho anuman ang edad. Walang inirerekumenda na pagsasaayos ng dosis para sa mga matatandang populasyon[tingnan ang Dosis at 
Pangangasiwa (2)].

8.6 Kakulangan sa Bato
Ang mga pasyente na may katamtaman hanggang malubhang kakulangan sa bato ay nabawasan ang clearance ng plasma ng AGGRASTAT. Bawasan ang dosis 
ng AGGRASTAT sa mga pasyente na may malubhang kakulangan sa bato[tingnan ang Dosis at Pangangasiwa (2) at Clinical Pharmacology (12.3)].

Ang kaligtasan at pagiging epektibo ng AGGRASTAT ay hindi naitatag sa mga pasyente sa hemodialysis.

10 OVERDOSAGE
Sa mga klinikal na pagsubok, ang hindi sinasadyang labis na dosis ng AGGRASTAT ay naganap sa mga dosis hanggang 2 beses ang inirekumendang dosis para sa mga paunang dosis ng 

pagbubuhos. Ang hindi sinasadyang labis na dosis ay naganap sa mga dosis na hanggang 9.8 beses ang rate ng pagpapanatili ng pagbubuhos na 0.15 mcg/kg/min.

Ang pinaka-madalas na naiulat na pagpapakita ng labis na dosis ay pagdurugo, pangunahin ang menor de edad na pagdurugo ng mucocutaneous at menor de edad na 
pagdurugo sa mga lugar ng cardiac catheterization.[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.1)].

Ang labis na dosis ng AGGRASTAT ay dapat tratuhin sa pamamagitan ng pagtatasa ng klinikal na kondisyon ng pasyente at pagtigil o pagsasaayos ng 
pagbubuhos ng gamot kung naaangkop.

Maaaring alisin ang AGGRASTAT sa pamamagitan ng hemodialysis.

11 PAGLALARAWAN
Ang AGGRASTAT ay naglalaman ng tirofiban hydrochloride, isang non-peptide antagonist ng plateletGPIIb/IIIa receptor, na pumipigil sa pagsasama-sama ng 
platelet.

Ang Tirofiban hydrochloride monohydrate ay inilarawan sa kemikal bilangN(butylsulfonyl)-O-[4-(4-piperidinyl)butyl]-L-tyrosine 
monohydrochloride monohydrate.
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Ang molecular formula nito ay C22H36N2O5S•HCl•H2O at ang structural formula nito ay:

• HCI • H2O
CH2 COOH

C
H NHSO2CH2CH2CH2CH3

HN CH2CH2CH2CH2O

Ang Tirofiban hydrochloride monohydrate ay isang puti hanggang puti, hindi hygroscopic, libreng dumadaloy na pulbos, na may molecular weight na 
495.08. Ito ay bahagyang natutunaw sa tubig.

Ang AGGRASTAT Injection Premixed ay ibinibigay bilang isang sterile na solusyon sa tubig para sa iniksyon, para sa intravenous na paggamit lamang, sa 
mga plastic na lalagyan na 100 mL o 250 mL. Ang bawat 100 mL ng premixed, iso-osmotic intravenous injection ay naglalaman ng 5.618 mg tirofiban 
hydrochloride monohydrate na katumbas ng 5 mg tirofiban (50 mcg/mL) at ang mga sumusunod na hindi aktibong sangkap: 0.9 g sodium chloride, 54 
mg sodium citrate dihydrate, at citric 3.2 mg acid anhydrous. Ang bawat 250 mL ng premixed, iso-osmotic intravenous injection ay naglalaman ng 14.045 
mg tirofiban hydrochloride monohydrate na katumbas ng 12.5 mg tirofiban (50 mcg/mL) at ang mga sumusunod na hindi aktibong sangkap: 2.25 g 
sodium chloride, 135 mg sodium citrate dihydrate acid anhydrous.

Ang pH ng solusyon ay nasa saklaw mula 5.5 hanggang 6.5 at maaaring naayos sa hydrochloric acid at/o sodium hydroxide. Ang nababaluktot na lalagyan ay 
ginawa mula sa isang espesyal na idinisenyong multilayer na plastik (PL 2408). Ang mga solusyon na nakakadikit sa lalagyan ng plastik ay naglalabas ng ilang 
partikular na sangkap ng kemikal mula sa plastik sa napakaliit na dami; gayunpaman, ang biological testing ay sumusuporta sa kaligtasan ng mga plastic container 
materials.

12 CLINICAL PHARMACOLOGY 
12.1 Mekanismo ng Pagkilos
Ang AGGRASTAT ay isang reversible antagonist ng fibrinogen binding sa GPIIb/IIIareceptor, ang pangunahing platelet surface receptor na kasangkot sa platelet 
aggregation. Kapag pinangangasiwaan nang intravenously, pinipigilan ang AGGRASTATex Vivopagsasama-sama ng platelet sa paraang nakadepende sa dosis at 
konsentrasyon.

Kapag ibinigay ayon sa PRISM-PLUS na regimen na 0.4 mcg/kg/min sa loob ng 30 minuto na sinusundan ng 0.1 mcg/kg/min na maintenance infusion, 
>90% na pagsugpo ng platelet aggregation ay makakamit sa pagtatapos ng 30 minutong pagbubuhos. Kapag ibinigay ayon sa inirerekomendaregimen 
ng 25 mcg/kg na sinusundan ng 0.15 mcg/kg/min maintenance infusion, >90% inhibition ng platelet aggregation ay makakamit sa loob ng 10 minuto. 
Ang pagsugpo sa pagsasama-sama ng platelet ay nababaligtad kasunod ng pagtigil ng pagbubuhos ng AGGRASTAT.

12.2 Pharmacodynamics
Pinipigilan ng AGGRASTAT ang paggana ng platelet, tulad ng ipinakita ng kakayahang pigilan nitoex Vivoadenosine phosphate (ADP)-induced platelet aggregation 
at pagpapahaba ng oras ng pagdurugo sa mga malulusog na subject at mga pasyenteng may coronary artery disease. Ang kurso ng oras ng pagsugpo ay kahanay 
sa profile ng konsentrasyon ng plasma ng gamot.

Kasunod ng paghinto ng pagbubuhos ng AGGRASTAT 0.10 mcg/kg/min,ex VivoAng pagsasama-sama ng platelet ay bumabalik sa malapit sa baseline sa loob ng 4 hanggang 8 
oras sa humigit-kumulang 90% ng mga pasyenteng may coronary artery disease. Ang pagdaragdag ng heparin sa regimen na ito ay hindi makabuluhang binabago ang 
porsyento ng mga paksa na may higit sa 70% na pagsugpo sa platelet aggregation (IPA), ngunit pinapataas ang average na oras ng pagdurugo, pati na rin ang bilang ng mga 
pasyente na may mga oras ng pagdurugo na pinahaba ng higit sa 30 minuto. . Ang mga katulad na rate ng pagbawi ng pagsasama-sama ng platelet ay sinusunod pagkatapos 
ng paghinto ng isang 0.15 mcg/kg/min na pagbubuhos.

12.3 Pharmacokinetics
Ang Tirofiban ay may kalahating buhay na humigit-kumulang 2 oras. Ito ay na-clear mula sa plasma higit sa lahat sa pamamagitan ng renal excretion, na may humigit-kumulang 65% ng 

isang ibinibigay na dosis na lumilitaw sa ihi at humigit-kumulang 25% sa mga dumi, parehong higit sa lahat bilang hindi nabagong tirofiban. Lumilitaw na limitado ang metabolismo.

Ang Tirofiban ay hindi lubos na nakagapos sa mga protina ng plasma at ang pagbubuklod ng protina ay independiyenteng konsentrasyon sa saklaw na 0.01 
hanggang 25 mcg/mL. Ang unbound fraction sa plasma ng tao ay 35%. Ang steady state volume ng distribution ng tirofiban ay mula 22 hanggang 42 liters.

Sa malusog na mga paksa, ang plasma clearance ng tirofiban ay mula 213 hanggang 314 mL/min. Ang renal clearance ay nagkakahalaga ng 39 hanggang 69% ng plasma 
clearance.

Mga Espesyal na Populasyon
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Walang epekto sa clearance ng tirofiban ayon sa kasarian, lahi, edad, o kapansanan sa hepatic.

Kakulangan sa Bato
Ang plasma clearance ng tirofiban ay nabawasan ng humigit-kumulang 40% sa mga subject na may creatinine clearance <60 mL/min at >50% sa mga pasyente na may creatinine 

clearance <30 mL/min, kabilang ang mga pasyenteng nangangailangan ng hemodialysis[tingnan ang Dosis at Pangangasiwa (2)].Tinatanggal ang Tirofiban sa pamamagitan ng 

hemodialysis.

13 NONCLINICAL TOXICOLOGY
13.1 Carcinogenesis, Mutagenesis, Paghina ng Fertility Ang 
potensyal na carcinogenic ng AGGRASTAT ay hindi nasuri.

Ang Tirofiban HCl ay negatibo sasa vitromicrobial mutagenesis at V-79 mammalian cell mutagenesis assays. Bilang karagdagan, walang katibayan ng 
direktang genotoxicity sasa vitroalkaline elution atsa vitrochromosomal aberration assays. Walang induction ng chromosomal aberrations sa bone 
marrow cells ng mga lalaking daga pagkatapos ng pangangasiwa ng intravenous doses hanggang 5 mg tirofiban/kg (mga 3 beses ang maximum na 
inirerekomendang pang-araw-araw na dosis ng tao kung ihahambing sa ibabaw ng katawan).

Hindi naapektuhan ang fertility at reproductive performance sa mga pag-aaral na may mga lalaking daga at babaeng daga na binigyan ng intravenous doses ng tirofiban 
hanggang 5 mg/kg/day (mga 5 beses ang maximum na inirerekomendang pang-araw-araw na dosis ng tao kung ihahambing sa ibabaw ng katawan na batayan).

14 KLINIKAL NA PAG-AARAL
Dalawang malakihang klinikal na pag-aaral ang nagtatag ng bisa ng AGGRASTAT sa paggamot ng mga pasyenteng may NSTE-ACS (unstable angina/non-ST 
elevation MI). Sinuri ng dalawang pag-aaral ang AGGRASTAT lamang at idinagdag sa heparin, bago at pagkatapos ng percutaneous coronary revascularization 
(kung ipinahiwatig) (PRISM-PLUS) at kung ihahambing sa heparin sa isang katulad na populasyon (PRISM). Ang mga pagsubok na ito ay tinalakay nang detalyado 
sa ibaba.

PRISM-PLUS (Platelet Receptor Inhibition para sa Pamamahala ng Ischemic Syndrome — Limitado ang mga Pasyente ng Hindi Matatag na Mga Tanda at 
Sintomas)
Sa double-blind PRISM-PLUS trial, 1570 pasyente na may dokumentadong NSTE-ACS sa loob ng 12 oras ng pagpasok sa pag-aaralay randomized sa AGGRASTAT (30 
minutong paunang pagbubuhos ng 0.4 mcg/kg/min na sinusundan ng maintenance infusion na 0.10 mcg/kg/min) kasabay ng heparin (bolus na 5,000U na 
sinusundan ng isang pagbubuhos ng 1,000 U/h titrated upang mapanatili ang isang APTTng humigit-kumulang 2 beses na kontrol) o sa heparin lamang.Ang lahat 
ng mga pasyente ay nakatanggap ng kasabay na aspirin maliban kung kontraindikado. Ang mga pasyente na pinamamahalaang medikal o sumailalim sa mga 
pamamaraan ng revascularization ay pinag-aralan. Ang mga pasyente ay sumailalim sa 48 oras ng medikal na pagpapapanatag sa pag-aaral ng drug therapy, at sila 
ay sasailalim sa angiography bago ang 96 na oras (at, kung ipinahiwatig, angioplasty/atherectomy, habang nagpapatuloy sa AGGRASTAT at heparin sa loob ng 
12-24 na oras pagkatapos ng pamamaraan). Ang AGGRASTAT at heparin ay maaaring ipagpatuloy ng hanggang 108 oras.

Kasama sa mga pagbubukod ang contraindications sa anticoagulation,decompensated heart failure, platelet count <150,000/mm3, at serum creatinine>2.5 
mg/dL. Ang ibig sabihin ng edad ng populasyon ay 63 taon; 32% ng mga pasyente ay babae at humigit-kumulang kalahati ng populasyon na ipinakita sa non-
ST elevation myocardial infarction. Sa karaniwan, ang mga pasyente ay nakatanggap ng AGGRASTAT sa loob ng 71 oras.

Ang ikatlong pangkat ng mga pasyente ay una nang na-random sa AGGRASTAT lamang (walang heparin). Nahinto ang brasong ito nang matagpuan ang grupo, sa pansamantalang 

pagtingin, na may mas malaking dami ng namamatay kaysa sa iba pang dalawang grupo.

Ang pangunahing endpoint ng pag-aaral ay isang composite ng refractory ischemia, bagoMI at kamatayan sa loob ng 7 araw. Nagkaroon ng 32% pagbabawas ng panganib sa 
pangkalahatang pinagsama-samang pangunahing endpoint. Ang mga bahagi ng composite ay sinuri nang hiwalay at tang mga resulta ay ipinapakita sa Talahanayan 5. 
Tandaan na ang kabuuan ng mga indibidwal na sangkap ay maaaring mas malaki kaysa sapinagsama-sama(kungang isang pasyente ay nakakaranas ng maramihang mga 
component na kaganapan isang kaganapan lamang ang binibilang sa composite).
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Talahanayan 5 Pangunahing resulta sa 7 araw sa PRISM-PLUS
AGGRASTAT+ Heparin

(n=797)Endpoint Heparin

(n=773)
12.9%

Pagbabawas ng panganib p-halaga

Kamatayan, bagoMI, atrefractory 
ischemia sa 7 araw

17.9% 32% 0.004

Kamatayan

MI
Refractory Ischemia

1.9%
3.9%
9.3%

1.9%
7.0%

12.7%

---
47%
30%

- -
0.006
0.023

Ang benepisyong nakita sa 7 araw ay napanatili sa paglipas ng panahon. Ang pagbabawas ng panganib sa composite endpoint sa 30 araw at 6 na buwan ay 
ipinapakita sa Kaplan-Meier curve sa ibaba.

Figure 1. Oras sa unang kaganapan ng kamatayan, bagong MI, o refractory ischemia sa PRISM-PLUS

Ang pagsusuri ng mga resulta sa pamamagitan ng kasarian ay nagmumungkahi na ang mga kababaihan na pinamamahalaan ng medikal o sumasailalim sa kasunod na mga itoPTCA/atherectomy ay 

maaaring makatanggap ng mas kaunting benepisyo mula saAGGRASTAT(95% na mga limitasyon ng kumpiyansa para sa relatibong panganib na 0.61-1.74) kaysa sa mga lalaki (0.43-0.89) (p=0.11). Ang 

pagkakaibang ito ay maaaring isang tunay na pagkakaiba sa paggamot, ang epekto ng iba pang mga pagkakaiba sa mga subgroup na ito, o isang pagkakataong mangyari.

Humigit-kumulang 90% ng mga pasyente sa pag-aaral ng PRISM-PLUS ay sumailalim sa coronary angiography at 30% ay sumailalim sa angioplasty/atherectomy sa 
unang 30 araw ng pag-aaral. Ang karamihan sa mga pasyenteng ito ay nagpatuloy sa pag-aaral ng gamot sa mga pamamaraang ito. Ang AGGRASTAT ay 
ipinagpatuloy sa loob ng 12-24 na oras (average na 15 oras) pagkatapos ng angioplasty/atherectomy. Ang mga epekto ng AGGRASTAT sa Araw 30 ay hindi lumilitaw 
na naiiba sa mga sub-populasyon na nakatanggap o hindi nakatanggap ng PTCA o CABG, bago at pagkatapos ng pamamaraan.

PRISM (Platelet Receptor Inhibition para sa Ischemic Syndrome Management)
Sa pag-aaral ng PRISM, isang randomized, parallel, double-blind na pag-aaral, 3232 mga pasyente na mayAng NSTE-ACS na inilaan na pangasiwaan nang walang 
coronary intervention ay randomized sa AGGRASTAT (paunang dosis na 0.6 mcg/kg/min sa loob ng 30 minuto na sinusundan ng 0.15 mcg/kg/min sa loob ng 47.5 
na oras) o heparin(5000-unit intravenous bolus na sinusundan ng pagbubuhos ng 1000 U/h sa loob ng 48 oras). Ang ibig sabihin ng edad ng populasyon ay 62 
taon; 32% ng populasyon ay babae at 25% ay may non-ST elevation MI sa pagtatanghal. Tatlumpung porsyento ay walang ECG na ebidensya ng cardiac ischemia. 
Ang mga pamantayan sa pagbubukod ay katulad ng PRISM-PLUS. Ang pangunahing endpoint ay ang composite
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endpoint ng refractory ischemia, MIo kamatayan sa pagtatapos ng 48-oras na pagbubuhos ng gamot. Ang mga resulta ay ipinapakita sa Talahanayan 6.

Talahanayan 6 Pangunahing kinalabasan sa PRISM – Mga Pangyayari sa Ischemia ng Cardiac

AGGRASTATComposite Endpoint (kamatayan, 
MI, o refractory ischemia)

Heparin

(n=1616)

5.6%
11.3%

Panganib

Pagbawas
p-halaga

(n=1616)

3.8%
10.3%

2 Araw (pagtatapos ng pagbubuhos ng gamot) 

7 Araw

33%
10%

0.015

0.33

Sa pag-aaral ng PRISM, walang nakitang masamang epekto ng AGGRASTAT sa dami ng namamatay sa alinman sa 7 o 30 araw. Ang resulta na ito ay iba sa resulta 
sa pag-aaral ng PRISM-PLUS, kung saan ang braso na may kasamang AGGRASTAT na walang heparin (n=345) ay ibinaba sa isang pansamantalang pagsusuri ng 
Data Safety Monitoring Committee para sa tumaas na dami ng namamatay sa 7 araw.

16 KUNG PAANO ISUPPLY/STORAGE AT HANDLING
AGGRASTAT Injection Ang Premixed 5 mg tirofiban bawat 100 mL (50 mcg bawat mL) at 12.5 mg tirofiban bawat 250 mL (50 mcg bawat mL) ay malinaw, hindi 
napreserba, mga sterile na solusyon na naka-premix sa isang sasakyan na ginawang iso-osmotic na may sodium chloride, at ay ibinibigay tulad ng sumusunod:

NDC25208-002-01, 100 mL na single-dose na mga lalagyan ng INTRAVIA (PL 2408 Plastic). NDC
25208-002-02, 250 mL na single-dose na mga lalagyan ng INTRAVIA (PL 2408 Plastic).

PARA SA INTRAVENOUS USE LAMANG

Mag-imbak ng AGGRASTAT sa 25°C (77°F) na may mga excursion na pinapayagan sa pagitan ng 15-30°C (59-86°F) (tingnan ang USP Controlled Room Temperature). Huwag 

mag-freeze. Protektahan mula sa liwanag sa panahon ng pag-iimbak.

17 IMPORMASYON SA PAGPAPAYO NG PASYENTE
Payuhan ang mga pasyente na bantayang mabuti ang anumang mga palatandaan ng pagdurugo o pasa at iulat ito sa kanilang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kapag nangyari ang mga ito.

Payuhan ang mga pasyente na talakayin sa kanilang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ang kanilang paggamit ng anumang iba pang mga gamot, kabilang ang mga over-the-counter o mga produktong 

herbal bago ang paggamit ng AGGRASTAT.

Patent: www.medicure.com/aggrastat/patents

Ang AGGRASTAT ay ginawa para sa: 
MEDICURE INTERNATIONAL, INC.

ni:
BAXTER HEALTHCARE CORPORATION 
Deerfield, Illinois 60015 USA

Ibinahagi ni:

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

Naka-print sa USA
07-19-72-370

* Nakarehistrong trademark ng Medicure International Inc. © 
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Copyright na ginamit sa ilalim ng lisensya. Lahat 

ng karapatan ay nakalaan.

Ang Intravia ay isang rehistradong trademark ng Baxter International Inc.
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