
Abciximab
Pentru administrare intravenoasăDESCRIERE:

Abciximab,
se leagă de glicoproteină (GP)

este fragmentul Fab al himericului om-murin
receptor al trombocitelor umane și inhibă agregarea trombocitelor.

anticorp Abciximab

Himericul
Fragmentul Fab este purificat din supramatantul culturii celulare printr-o serie de etape care implică proceduri specifice de 
inactivare și îndepărtare virală, digestia cu papaină și cromatografie pe coloană.

anticorpul este produs prin perfuzie continuă în cultura de celule de mamifere. Cei 47.615 daltoni

este o soluție limpede, incoloră, sterilă, apirogenă pentru utilizare intravenoasă (IV). Fiecare flacon de unică folosință
de Abciximab într-o soluție tamponată 7.2) de fosfat de sodiu 0,01 M, sodiu 0,15 Mcontine 2

clorură și 0,00 1% polisorbat 80 în apă pentru preparate injectabile. Nu se adauga conservanti.

FARMACOLOGIE CLINICĂ:

General

Abciximabul se leagă de trombocitele intacte
receptorii și principalul receptor de suprafață plachetar implicat în agregarea trombocitelor. Abciximab inhibă agregarea 
plachetară prin prevenirea legării fibrinogenului, factorului von Willebrand și a altor molecule adezive de

situsurile receptorilor de pe trombocitele activate. Se crede că mecanismul de acțiune implică o piedică sterică
și/sau efecte conformaționale pentru a bloca accesul moleculelor mari la receptor, mai degrabă decât interacțiunea directă cu 
situsul de legare a RGD (arginina-glicină-acid aspartic) al

receptor, care este un membru al familiei integrinei de adeziune

Experienta preclinica

Inhibarea maximă a agregării plachetare a fost observată când Abciximab. La primatele 
non-umane, Abciximab a administrat în bolus 0,25 cel puțin 80% din receptorii 
trombocitelor și a inhibat complet agregarea trombocitară. temporară după o doză în 
bolus, dar blocarea receptorilor ar putea fi susținută la
infuzie. Efectele inhibitoare ale abciximabului au fost substanțial inversate prin transfuzia de trombocite la 
maimuțe. Eficacitatea antitrombotică a anticorpilor prototip [Fab murin și iar Abciximab a fost
evaluat pe modele de câine, maimuță și babuin de tromboză coronariană, carotidă și femurală. Doze ale versiunii 
murine ale sau Abciximab suficient pentru a produce blocarea receptorilor GPIIb/IIIa de grad înalt de 80%)
a prevenit tromboza acută și a produs rate mai mici de tromboză în comparație cu aspirina și/sau heparina.

80% din receptorii au fost blocați
în general a realizat o blocare a la 

Inhibarea funcției trombocitelor a fost
prin intravenos continuu

Farmacocinetica

După administrarea intravenoasă în bolus, concentrațiile plasmatice libere ale Abciximab scad rapid, cu un timp de înjumătățire 
inițial de mai puțin de 10 minute și un timp de înjumătățire în faza a doua de aproximativ 30 de minute, probabil legat de 
legarea de receptorii trombocitari GPIIb/IIIa. Funcția trombocitelor se reface în general în decurs de 48 de ore, deși Abciximab 
rămâne în circulație timp de 15 zile sau mai mult în stare legată de trombocite. Administrarea intravenoasă a unui 0,25

doză în bolus de Abciximab urmată de perfuzie continuă de 10 (sau a

infuzie cu greutate ajustată de 0,125 min până la maximum 10 produce liber aproximativ constant
concentraţiile plasmatice pe tot parcursul perfuziei. La sfârșitul perioadei de perfuzie, concentrațiile plasmatice 
libere scad rapid timp de aproximativ șase ore, apoi scad într-un ritm mai lent.
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Farmacodinamica

Administrarea intravenoasă la om de doze unice de Abciximab în bolus de la 0,15
a produs o inhibare rapidă dependentă de doză a funcției trombocitelor, măsurată prin agregarea plachetară in vivo ca 
răspuns la adenozin difosfat (ADP) sau prin prelungirea timpului de sângerare. La cele mai mari două doze (0,25 și 0,30

la două ore după injectare, peste 80% din receptorii au fost blocați și trombocitele
agregarea ca răspuns la 20 ADP a fost aproape abolită. Timpul mediu de sângerare a crescut la peste 30 de minute 
la ambele doze, comparativ cu o valoare inițială de aproximativ cinci minute.

la 0,30

Administrarea intravenoasă la om a unei doze unice în bolus de 0,25 10
pentru perioade de 12 până la 96 de ore produse susținute de înaltă calitate

inhibarea funcției trombocitelor (agregarea trombocitară ex vivo ca răspuns la 5
inițial și timpul de sângerare mai mare de 30 de minute) pe durata perfuziei la majoritatea pacienților. Rezultate similare au fost 
obținute atunci când o doză de perfuzie ajustată în funcție de greutate (0,125 min până la maximum 10 a fost

utilizat la pacienții cu o greutate de până la 80 kg. Rezultate la pacienții care au primit 0,25 bolus urmat de un 5
perfuzia timp de 24 de ore a arătat o blocare inițială similară a receptorilor și inhibarea agregării plachetare, dar

răspunsul nu a fost menținut pe toată perioada de perfuzie.

urmată de o infuzie continuă de
blocarea receptorilor 80%) și 

sau 20 ADP mai puțin de 20% din

Niveluri scăzute de

După întreruperea perfuziei cu Abciximab, funcția trombocitelor revine treptat la normal. Timpul de sângerare a 
revenit la 12 minute în 12 ore după încheierea perfuziei la 15 din 20 de pacienți și în termen de 24

ore la 18 din 20 de pacienți (90%). agregarea trombocitară ca răspuns la 5 ADP a revenit la 50% din
valoarea inițială în 24 de ore după încheierea perfuziei la 11 din 32 de pacienți (34%) și în decurs de 48 de ore la 23 din 32 de 
pacienți (72%). Ca răspuns la 20 ADP, exvivoagregarea trombocitară a revenit la 50% din valoarea inițială în 24 de ore la 20 din 
32 de pacienți (62%) și în decurs de 48 de ore la 28 din 32 de pacienți (88%).

blocarea receptorilor este prezentă mai mult de 10 zile după încetarea perfuziei.

STUDII CLINICE:

Abciximab a fost studiat în trei studii clinice de fază 3, toate care au evaluat efectul Abciximab la pacienții supuși 
intervenției coronariene percutanate: la pacienții cu risc crescut de închidere bruscă a vasului coronarian tratat (EPIC), la 
un grup mai larg de pacienți ( EPILOG) și la pacienții cu angină instabilă care nu răspund la terapia medicală 
convențională (CAPTURE). Intervenția percutanată a inclus angioplastie cu balon, aterectomie sau plasarea de stent. 
Toate studiile au implicat utilizarea concomitentă a diferitelor regimuri de doză de heparină și, dacă nu este 
contraindicat, aspirina (325 mg) a fost administrată oral cu două ore înainte de procedura planificată și apoi o dată pe zi.

EPIC a fost un studiu multicentric, dublu-orb, controlat cu placebo cu Abciximab la pacienții supuși angioplastiei coronariene 
transluminale percutanate sau aterectomiei (3). În studiul EPIC, 2099 de pacienți cu vârsta cuprinsă între 26 și 83 de ani care 
prezentau un risc ridicat de închidere bruscă a vasului coronarian tratat au fost alocați aleatoriu unuia dintre cele trei 
tratamente: 1) un bolus de Abciximab (0,25). urmată de o perfuzie de Abciximab (10 pentru 12

ore (grup bolus plus perfuzie); 2) un bolus de Abciximab (0,25 urmată de o perfuzie placebo (bolus
grup), sau; 3) un bolus placebo urmat de o perfuzie placebo (grup placebo). Pacienții cu risc crescut în timpul 
sau după intervenția coronariană percutanată au fost definiți ca cei cu angină instabilă sau infarct miocardic 
fără undă Q cei cu un infarct miocardic acut cu undă Q în decurs de 12 ore de la simptom
debut și cei care prezentau un risc ridicat din cauza morfologiei coronariene și/sau a caracteristicilor clinice 

Tratamentul cu agent de studiu în fiecare dintre cele trei brațe a fost inițiat IO-60 minute înainte de debutul
intervenție coronariană percutanată. pacienții au primit inițial un bolus de heparină intravenos (10.000 până la 12.000 
unități) și de până la 3.000 de unități ulterior până la maximum 20.000 de unități în timpul coronarian percutan
intervenţie. Perfuzia cu heparină a fost continuată timp de 12 ore pentru a menține o creștere terapeutică a timpului de tromboplastină 
parțială activată. ori normal).
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Obiectivul principal a fost apariția oricăruia dintre următoarele evenimente în cadrul30zile de intervenție coronariană 
percutanată: deces, infarct miocardic (IM) sau necesitatea unei intervenții urgente pentru ischemie recurentă [adică, 
angioplastie coronariană transluminală percutanată urgentă, intervenție chirurgicală de bypass coronariană (CABG), un stent 
coronarian sau un pompa cu balon]. Ratele evenimentelor obiectivului principal pe 30 de zile (Kaplan-Meier) pentru
fiecare grup de tratament prin analiza intenției de tratare a tuturor pacienților randomizați sunt prezentate în tabel. Incidența cu 
4,5% mai mică a ratelor obiectivului primar în grupul de tratament în bolus plus perfuzie, în comparație cu grupul placebo, a fost 
semnificativă statistic, în timp ce cea cu 1,3% incidența mai mică în grupul de tratament în bolus nu a fost. O incidență mai 
scăzută a obiectivului primar a fost observată în brațul de tratament bolus plus perfuzie pentru toate cele trei subgrupuri cu risc 
ridicat: pacienți cu angină instabilă, pacienți care se prezintă în decurs de 12 ore de la debutul simptomelor unui infarct 
miocardic acut și pacienți cu alte tipuri de infarct miocardic acut. -caracteristici clinice si/sau morfologice de risc (3). Efectul 
tratamentului a fost cel mai mare în primele două subgrupuri și cel mai mic în al treilea subgrup.

tabelul 1
RATA EVENIMENTULUI PRINCIPAL LA TERIOARE EPICĂ DE 30 DE ZILE

Abcixhnab
Bolus

Abciximab Bolus
+ InfuziePlacebo

Numărul de Pacienți

Moarte, IM sau intervenție urgentă”
valoarea p vs. placebo

89 (12,8) 79 (11,5)
0,428

59 (8,3)
0,008

Componentele primare
Moarte

Infarct miocardic acut la pacienții supraviețuitori 
Intervenții urgente la pacienții supraviețuitori 
fără infarct miocardic acut

12 (1,7)
55 (7,9)
22 (3,2)

9 (1,3)
40 (5,8)
30 (4,4)

12 (1,7)
31 (4,4)
16 (2,2)

care au experimentat mai mult de un eveniment în primele 30 de zile sunt socotiți o singură dată.

sunt socotiți o singură dată sub componenta cea mai gravă (intervenție urgentă IM acută deces).

Ratele de evenimente ale obiectivului principal în grupul de tratament în bolus plus perfuzie au fost reduse mai ales în primele 
48 de ore și acest beneficiu a fost susținut prin evaluări în orb la 30 de ore. și șase luni(4). La
vizita de urmărire lunară această rată a evenimentelor a rămas mai mică în brațul bolus plus perfuzie (12,3%) decât în   brațul placebo

față de placebo).

EPILOG a fost un studiu randomizat, dublu-orb, multicentric, controlat cu placebo, care a evaluat Abciximab într-o 
populație largă de pacienți supuși intervenției coronariene percutanate (excluzând pacienții cu infarct miocardic și 
angină instabilă care îndeplinesc riscul EPIC ridicat). EPILOG a testat ipoteza că utilizarea a
regimul de heparină cu doză mică, ajustat în funcție de greutate, îndepărtarea precoce a tecii arteriale femurale, gestionarea 
îmbunătățită a locului de acces și ajustarea greutății dozei de perfuzie de Abciximab ar putea scădea semnificativ rata de sângerare, dar 
mențin eficacitatea observată în studiul EPIC. EPILOG a fost un studiu cu trei brațe de tratament: Abciximab plus doză standard, 
heparină ajustată în funcție de greutate; Abciximab plus doză mică, ajustată în funcție de greutate și placebo
doză standard, heparină ajustată în funcție de greutate. Doza în bolus de Abciximab a fost aceeași cu cea utilizată în studiul EPIC

Administrarea în bolus a 100 U/kg de heparină ajustată în funcție de greutate pentru a obține un timp de coagulare activat (ACT) de 300 de 
secunde (bolus inițial maxim 10.000 unități).

Administrarea în bolus a 70 heparină ajustată în funcție de greutate pentru a obține un timp de coagulare activat (ACT) de 200 de 
secunde (bolus inițial maxim 7.000 unități).
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(0,25
Proceduri specifice de gestionare a pacientului și a site-ului de acces, precum și o recomandare puternică pentru învelișul precoce

dar doza de perfuzie continuă a fost ajustată în greutate la pacienții de până la 80 de ani (0,125

îndepărtarea au fost, de asemenea, încorporate în studiu, așa cum este descris în PRECAUȚII. Studiul EPILOG a realizat
obiectiv de scădere a ratei sângerării, menținând în același timp eficacitatea: sângerarea în tratamentul cu 
Abciximab nu a fost semnificativ diferită de cea în brațul placebo (vezi REACȚII ADVERSE: Sângerare).

major

Obiectivul principal al studiului EPILOG a fost compusul de deces sau IM care a apărut în decurs de 30 de zile de la intervenția 
coronariană percutanată. Compozitia de deces, IM sau interventie urgenta a fost un obiectiv secundar important. După cum sa 
observat în studiul EPIC, evenimentele finale în grupul de tratament cu Abciximab au fost reduse mai ales în primele 48 de ore și 
acest beneficiu a fost susținut prin evaluări în orb la 30 de zile și șase luni. Ratele evenimentelor finale (Kaplan-Meier) la 30 de 
zile sunt prezentate în Tabelul 2 pentru fiecare grup de tratament prin analiza intenției de tratament a tuturor celor 2792 de 
pacienți randomizati. La vizita de urmărire de șase luni, rata evenimentelor pentru deces, infarct miocardic sau intervenții 
repetate (urgente sau non-urgente) a rămas mai scăzută în brațele de tratament cu Abciximab (22,3% și

respectiv, pentru brațul cu heparină standard și cu doză mică) decât în   brațul placebo (25,8%) și
rata evenimentelor pentru deces, IM sau intervenție urgentă a fost substanțial mai mică în brațele de tratament cu Abciximab (8,3% și

respectiv, pentru brațul cu heparină standard și cu doză mică) decât în   brațul placebo (14,7%). The
reducerile proporționale ale ratelor de evenimente ale obiectivului au fost similare, indiferent de tipul de intervenție coronariană 
utilizat (angioplastie cu balon, aterectomie sau plasarea stentului). Evaluarea riscului folosind criteriile clinice/morfologice ale 
Colegiului American de Cardiologie/American Heart Association a avut o variabilitate mare între observatori. În consecință, un 
subgrup cu risc scăzut nu a putut fi identificat în mod reproductibil în care să se evalueze eficacitatea.

masa 2
TARIFE ENDPOINT LA 30 DE ZILE PROBA EPILOG

Placebo +
Doza standard

heparină

Abciximab +
Standard

Doza de heparină

Abciximab +
Doză scăzută

heparină

Numărul de Pacienți

Moarte sau MI”
valoarea p vs. placebo

85 (9,1) 38 (4,2)
co.00 1

35 (3,8)
co.00 1

Moarte, IM sau intervenție urgentă”
valoarea p vs. placebo

Componentele compozitelor
Moarte

Infarct miocardic acut la pacienții supraviețuitori 
Intervenții urgente la pacienții supraviețuitori 
fără infarct miocardic acut

109 (11,7) 49 (5,4)
co.00 1

48 (5,2)
co.00 1

7 (0,8)
78 (8,4)
24 (2,6)

4 (0,4)
34 (3,7)
11 (1,2)

3 (0,3)
32 (3,4)
13 (1,4)

care au experimentat mai mult de un eveniment în primele 30 de zile sunt socotiți o singură dată.

sunt socotiți o singură dată sub componenta cea mai gravă (intervenție urgentă IM acută deces).

Administrare în bolus de 0,25 
urmată de un 0,125 min infuzie (maximum 10

Abciximab cu 10 până la 60 de minute înainte de intervenția coronariană percutanată imediat
timp de 12 ore
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CAPTURE a fost un studiu randomizat, dublu-orb, multicentric, controlat cu placebo, privind utilizarea Abciximab la 
pacienții cu angină instabilă care nu răspund la terapia medicală convențională pentru care intervenția coronariană 
percutanată a fost planificată, dar nu a fost efectuată imediat (6). Spre deosebire de studiile EPIC și EPILOG, studiul 
CAPTURE a implicat administrarea de placebo sau Abciximab începând cu 18 până la 24 de ore înainte de

intervenția coronariană și continuând până la o oră după finalizarea intervenției.

Pacienții au fost evaluați ca având angină instabilă care nu răspund la terapia medicală convențională 
dacă au avut cel puțin un episod de ischemie miocardică în ciuda repausului la pat și cel puțin două ore 
de terapie cu heparină intravenoasă și nitrați orali sau intravenosi. Acești pacienți au fost înscriși în 
studiul CAPTURE, dacă în timpul unei angiografii de screening, s-a determinat că au o leziune 
coronariană susceptibilă de intervenție coronariană percutanată. Pacienții au primit o doză în bolus și 
perfuzie intravenoasă de placebo sau Abciximab timp de 18 până la 24 de ore. La sfarsitul perioadei de 
perfuzie s-a efectuat interventia. Abciximab sau perfuzia placebo a fost întreruptă la o oră după 
intervenție.

Doza de abciximab a fost de 0,25
Studiul CAPTURE a inclus ajustarea greutății dozei standard de heparină numai în timpul efectuării intervenției, dar nu a 
investigat efectul unei doze mai mici de heparină, iar tecile arteriale au fost lăsate pe loc timp de aproximativ 40 de ore. 
Obiectivul principal al studiului CAPTURE a fost apariția oricăruia dintre următoarele evenimente în decurs de 30 de zile de la 
intervenția coronariană percutanată: deces, IM sau intervenție urgentă. Ratele evenimentelor obiectivului principal pe 30 de zile 
(Kaplan-Meier) pentru fiecare grup de tratament prin analiza intenție de tratare a tuturor celor 126,5 pacienți randomizați sunt 
prezentate în Tabelul 3.

bolus urmat de o perfuzie continuă cu o viteză de 10 The

Tabelul 3
RATA EVENIMENTULUI DE TERMINARE PRIMAR LA PROBA DE CAPTURE DE 30 DE ZILE

Placebo Abciximab

Numărul de Pacienți

Moarte, IM sau intervenție urgentă”
valoarea p vs. placebo

Componentele primare
Moarte

IM la pacienţii supravieţuitori
Intervenție urgentă la pacienții 
supraviețuitori fără IM acut

101 (15,9) 71 (11,3)
0,012

8 (1,3)
49 (7,7)
44 (6,9)

6 (1,0)
24 (3,8)
41 (6,6)

care au experimentat mai mult de un eveniment în primele 30 de zile sunt socotiți o singură dată. Urgent
intervențiile au inclus orice intervenție coronariană percutanată neplanificată după intervenția planificată, 
precum și orice plasare de stent pentru permeabilitate imediată și orice CABG neplanificat sau utilizarea unui

pompa cu balon.
se numără o singură dată sub componenta cea mai gravă intervenţie).

Rezultatele la 30 de zile sunt în concordanță cu rezultatele EPIC, cu cele mai mari efecte asupra infarctului 
miocardic și a componentelor intervenției urgente ale obiectivului compozit. Ca obiective secundare, 
componentele obiectivului compozit au fost analizate separat pentru perioada anterioară intervenției coronariene 
percutanate și perioada de la începutul intervenției până în ziua 30. Cea mai mare diferență de IM a apărut în 
perioada post-intervenție: ratele de IM au fost mai mici în grupul Abciximab comparativ cu placebo (Abciximab

placebo 6,1%). A existat, de asemenea, o reducere a IM care a apărut înainte de intervenția coronariană percutanată
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(Abciximab
a avut loc în perioada post-intervenție. Nu a fost observat niciun efect asupra mortalității în nicio perioadă. La șase luni 
de urmărire, obiectivul final compozit de deces, IM sau intervenție repetată (urgent sau non-urgent) nu a fost diferit între 
grupurile Abciximab și placebo (Abciximab 3 placebo p-0,77).

placebo 2,0%). O reducere asociată cu abciximab a incidenței intervenției urgente

Mortalitatea a fost mai puțin frecventă în toate cele trei studii, EPIC, EPILOG și CAPTURE. Rate similare de mortalitate au fost observate 
în toate brațele în cadrul fiecărui studiu. În toate cele trei studii, ratele de IM acut au fost semnificativ mai mici în grupurile tratate cu 
Abciximab. Ratele de intervenție urgentă au fost, de asemenea, mai scăzute în grupurile tratate cu abciximab în aceste studii.

Anticoagulare: Datorită incidenței sângerării observate în studiul EPIC, regimurile de dozare a heparinei 
concomitente și nivelurile țintă pentru anticoagulare au fost variate succesiv în studiile CAPTURE și EPILOG. Aceste 
regimuri de dozare modificate, combinate cu alte măsuri pentru gestionarea pacientului, au fost asociate cu rate 
reduse de sângerare (vezi REACȚII ADVERSE: Sângerare)

Studiu EPILOG: Heparina a fost ajustată în greutate în toate brațele de tratament. Un ACT inițial a fost determinat înainte de 
intervenția coronariană percutanată. În brațul cu doză mică de heparină a studiului, heparina a fost administrată după cum 
urmează:

Bolusul inițial de heparină s-a bazat pe rezultatele ACT de bază, în conformitate cu următorul 
regim:

ACT 150 secunde: se administrează 70 U/kg heparină 
ACT 150
ACT

199 de secunde: se administrează 50 de 

secunde: nu se administrează heparină

heparină

Au fost administrate bolusuri suplimentare de 20 U/kg de heparină pentru a obține și menține un ACT de 200 de secunde în timpul 
procedurii.

Întreruperea heparinei imediat după procedură și îndepărtarea tecii arteriale în decurs de șase ore au fost insistent 
recomandate în studiu. Dacă terapia prelungită cu heparină sau îndepărtarea întârziată a tecii a fost indicată clinic, 
heparina a fost ajustată pentru a menține APTT la o țintă de 60 până la 85 de secunde.

Încercarea CAPTURE:
Anticoagularea a fost inițiată cu o perfuzie intravenoasă de heparină pentru a atinge un APTT țintă de 60 până la 85 de 
secunde. Perfuzia cu heparină nu a fost ajustată uniform în greutate în acest studiu. Perfuzia cu heparină a fost 
menținută în timpul perfuziei cu Abciximab și a fost ajustată pentru a obține un ACT de 300 de secunde sau un APTT de 
70 de secunde în timpul intervenției coronariene percutanate. În urma intervenției, managementul heparinei a fost așa 
cum sa subliniat mai sus pentru studiul EPILOG.

Anticoagularea a fost iniţiată înainte de administrarea Abciximabului.

INDICAȚII ȘI UTILIZARE:

Abciximab este indicat ca adjuvant la intervenția coronariană percutanată pentru prevenirea complicațiilor ischemice 
cardiace.

la pacienţii supuşi intervenţiei coronariene percutanate
. la pacienții cu angină instabilă care nu răspund la terapia medicală convențională atunci când intervenția coronariană 

percutanată este planificată în 24 de ore

Utilizarea abciximabului la pacienții care nu au fost supuși unei intervenții coronariene percutanate nu a fost studiată.

Abciximab este destinat utilizării cu aspirină și heparină și a fost studiat numai în acest context, așa cum este descris în 
STUDIILE CLINICE.
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CONTRAINDICATII:

Deoarece Abciximab poate crește riscul de sângerare, Abciximab este contraindicat în următoarele situații 
clinice:

Sângerare internă activă

Sângerare recentă (în decurs de șase săptămâni) gastrointestinală (GI) sau genito-urinar (GU) cu semnificație clinică.

Antecedente de accident cerebrovascular (ACV) în decurs de doi ani sau ACV cu un deficit neurologic rezidual semnificativ

Diateză hemoragică

Administrarea anticoagulantelor orale în termen de șapte zile, cu excepția cazului în care timpul de protrombină este Control de 1,2 ori

Trombocitopenie 100.000

Intervenții chirurgicale sau traumatisme majore recente (în decurs de șase săptămâni).

Neoplasm intracranian, malformație arteriovenoasă sau anevrism

Hipertensiune arterială severă necontrolată

Istoric presupus sau documentat de vasculită

Utilizarea dextranului intravenos înainte de intervenția coronariană percutanată sau intenția de a-l utiliza în timpul unei 
intervenții

Abciximab este, de asemenea, contraindicat la pacienții cu hipersensibilitate cunoscută la oricare component al acestui produs sau la proteinele 
murine.

AVERTIZĂRI:

Abciximabul are potențialul de a crește riscul de sângerare, în special în prezența anticoagulării, de exemplu 
din heparină, alte anticoagulante sau trombolitice (vezi REACȚII ADVERSE: Sângerare).

Riscul de sângerare majoră din cauza tratamentului cu Abciximab poate fi crescut la pacienții cărora li se administrează trombolitice și 
trebuie cântărit în raport cu beneficiile anticipate.

În cazul în care apar sângerări grave care nu sunt controlabile cu presiune, perfuzia de Abciximab și orice heparină 
concomitentă trebuie oprită.

PRECAUȚII:

Precauții pentru sângerare

Rezultatele studiului EPILOG arată că sângerarea poate fi redusă prin utilizarea unor regimuri de heparină cu doze mici, ajustate în 
funcție de greutate, aderarea la ghiduri mai stricte de anticoagulare, îndepărtarea precoce a tecii arteriale femurale, gestionarea atentă 
a pacientului și a locului de acces și ajustarea greutății Abciximab. doza de perfuzie.
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Terapia cu Abciximab necesită o atenție deosebită tuturor locurilor potențiale de sângerare (inclusiv locurile de inserare a cateterului, 
locurile de puncție arterială și venoasă, locurile, locurile de puncție cu ac și cele gastrointestinale, genito-urinale,
şi situsurile retroperitoneale).

Puncțiile arteriale și venoase, injecțiile intramusculare și utilizarea cateterelor urinare, intubația nazotraheală, sondele nazogastrice și 
manșetele automate pentru tensiunea arterială trebuie reduse la minimum. La obținerea accesului intravenos, locurile necompresibile 
(de exemplu, venele subclaviei sau jugulare) trebuie evitate. Pentru extragerea sângelui trebuie luate în considerare blocajele cu soluție 
salină sau heparină. Locurile de puncție vasculară trebuie documentate și monitorizate. Atunci când îndepărtați pansamentele, trebuie 
acordată grijă.

Locul de acces al arterei femurale:

Îngrijirea locului de acces arterial este importantă pentru a preveni sângerarea. Atunci când se încearcă accesul 
vascular, trebuie avut grijă ca doar peretele anterior al arterei femurale să fie perforat, evitând o tehnică Seldinger 
(prin și prin) pentru obținerea accesului tecii. Plasarea tecii venei femurale trebuie evitată dacă nu este necesar. În 
timp ce teaca vasculară este la locul său, pacienții trebuie menținuți în repaus complet la pat, cu capul patului și 
membrul afectat reținut în poziție dreaptă. Pacienții pot fi medicați pentru durere ca

necesar.

Întreruperea heparinei imediat după finalizarea procedurii și îndepărtarea tecii arteriale
în termen de șase ore este recomandat cu tărie dacă APTT 50 sau ACT 175 (vezi PRECAUȚII: Teste de laborator). În toate 
circumstanțele, administrarea heparinei trebuie întreruptă cu cel puțin două ore înainte de îndepărtarea tecii arteriale.

După îndepărtarea tecii, trebuie aplicată presiune pe artera femurală timp de cel puțin 30 de minute folosind fie compresie 
manuală, fie un dispozitiv mecanic pentru hemostază. Un pansament sub presiune trebuie aplicat după hemostază. Pacientul 
trebuie menținut în repaus la pat timp de șase până la opt ore după îndepărtarea tecii sau întreruperea tratamentului cu 
Abciximab sau patru ore după întreruperea heparinei, oricare dintre acestea este mai târziu. Pansamentul de presiune trebuie 
îndepărtat înainte de deplasare. Locul de inserare a tecii și pulsurile distale ale piciorului (picioarelor) afectate trebuie verificate 
frecvent în timp ce teaca arterei femurale este la locul său și timp de șase ore după îndepărtarea tecii arterei femurale. Orice 
hematom trebuie măsurat și monitorizat pentru mărire.

Următoarele afecțiuni au fost asociate cu un risc crescut de sângerare și pot adăuga efectul Abciximab
în cadru: intervenție coronariană percutanată în 12 ore de la debutul
simptome de infarct miocardic acut, intervenție coronariană percutanată prelungită (cu durată mai mare de 70 de 
minute) și intervenție coronariană percutanată eșuată.

Utilizarea tromboliticelor, anticoagulantelor și a altor agenți antiplachetari

În studiile EPIC, EPILOG și CAPTURE, Abciximab a fost utilizat concomitent cu heparină și aspirină. Pentru detalii despre 
algoritmii de anticoagulare utilizați în aceste studii clinice, a se vedea STUDII CLINICE: Anticoagulare. Deoarece 
Abciximab inhibă agregarea trombocitară, trebuie luată precauție atunci când este utilizat împreună cu alte 
medicamente care afectează hemostaza, inclusiv trombolitice, anticoagulante orale, medicamente antiinflamatoare 
nesteroidiene, dipiridamol și ticlopidină.

În studiul EPIC, a existat o experiență limitată cu administrarea de Abciximab cu dextran cu greutate moleculară mică. Dextranul cu 
greutate moleculară mică a fost administrat de obicei pentru desfășurarea unui stent coronarian, pentru care s-au administrat și 
anticoagulante orale. La cei 11 pacienţi care au primit dextran cu greutate moleculară mică cu Abciximab, cinci au avut evenimente 
hemoragice majore şi patru au avut evenimente hemoragice minore. Niciunul dintre cei cinci pacienţi placebo trataţi cu dextran cu 
greutate moleculară mică nu a avut un eveniment hemoragic major sau minor (vezi CONTRAINDICAŢII).
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Există date limitate privind utilizarea Abciximab la pacienții cărora li se administrează agenți trombolitici. Din cauza îngrijorării cu privire 
la efectele sinergice asupra sângerării, terapia trombolitică sistemică trebuie utilizată în mod judicios.

Trombocitopenie

Numărul de trombocite trebuie monitorizat înainte de tratament, la două până la patru ore după doza în bolus de Abciximab și la 24 de ore sau 
înainte de externare, oricare dintre acestea este primul. Dacă un pacient prezintă o scădere acută a trombocitelor (de exemplu, o scădere a 
trombocitelor la mai puțin de 100.000
ar trebui determinat numărul de trombocite.
acid etilendiaminotetraacetic (EDTA), citrat și, respectiv, heparină, pentru a exclude pseudotrombocitopenia datoratăin vitro
interacțiunea anticoagulante. Dacă trombocitopenia adevărată este verificată, tratamentul cu Abciximab trebuie întrerupt imediat și 
starea trebuie monitorizată și tratată în mod corespunzător. Pentru pacienții cu trombocitopenie din studiile clinice, a fost obținut un 
număr zilnic de trombocite până când acesta a revenit la normal. Dacă numărul de trombocite al unui pacient a scăzut la 60.000

heparina și aspirina au fost întrerupte. Dacă numărul de trombocite al unui pacient a scăzut sub 50.000
trombocitele au fost transfuzate. Majoritatea cazurilor de trombocitopenie severă a avut loc în interiorul

primele 24 de ore de administrare de Abciximab.

și o scădere de cel puțin 25% față de valoarea pre-tratament), suplimentar 
Aceste numărători de trombocite trebuie extrase în trei tuburi separate care conțin

. Restaurarea funcției trombocitelor

În cazul unei sângerări grave necontrolate sau al necesității unei intervenții chirurgicale de urgență, tratamentul cu Abciximab trebuie 
întrerupt. Dacă funcția trombocitară nu revine la normal, aceasta poate fi restabilită, cel puțin parțial, prin transfuzii de trombocite.

Teste de laborator

Înainte de perfuzia cu Abciximab, numărul de trombocite, timpul de protrombină, ACT și 
anomalii hemostatice preexistente.

ar trebui măsurat pentru a identifica

Pe baza unei analize integrate a datelor din toate studiile, următoarele recomandări pot fi utilizate pentru a minimiza riscul de 
sângerare:

Când se inițiază Abciximab
menținută între 60 și 85 de secunde în timpul perioadei de perfuzie cu Abciximab și heparină.

cu 24 de ore înainte de intervenția coronariană percutanată fi

În timpul intervenției coronariene percutanate, ACT trebuie menținută între 200 și 300 de secunde.

Dacă anticoagularea este continuată la acești pacienți după intervenția coronariană percutanată, APTT trebuie 
menținut între 60 și 85 de secunde.

The
APTT

sau ACT trebuie verificat înainte de îndepărtarea tecii arteriale. Învelișul nu trebuie îndepărtat decât după 50 de 
secunde sau ACT 175 de secunde.

Readministrare

Administrarea Abciximab poate duce la formarea de anticorpi umani anti-himerici (HACA) care ar putea 
provoca reacții alergice sau de hipersensibilitate g anafilaxie), trombocitopenie sau diminuat
beneficiază la readministrarea Abciximabului. În studiile EPIC, EPILOG și CAPTURE, răspunsuri pozitive HACA 
au apărut la aproximativ 5,8% dintre pacienții tratați cu Abciximab. Nu a existat un exces de hipersensibilitate 
sau reacții alergice legate de tratamentul cu Abciximab.

Readministrarea Abciximab la 29 de voluntari sănătoși care nu au dezvoltat un răspuns HACA după prima 
administrare nu a condus la nicio modificare a farmacocineticii Abciximab sau la nicio reducere a antiplachetare.
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potenta. Cu toate acestea, rezultatele la acest grup mic de pacienți sugerează că incidența răspunsului HACA poate 
fi crescută după readministrare. Readministrarea la pacienții care au dezvoltat un răspuns pozitiv HACA după 
administrarea inițială nu a fost evaluată în studiile clinice.

Reactii alergice

Anafilaxia nu a fost raportată la pacienții tratați cu abciximab în niciunul dintre studiile clinice de fază 3. Cu toate 
acestea, poate apărea anafilaxia. Dacă se întâmplă, administrarea Abciximab trebuie oprită imediat și trebuie 
inițiate măsuri standard de resuscitare adecvate.

Interacțiuni medicamentoase

Deși interacțiunile medicamentoase cu Abciximab nu au fost studiate sistematic, Abciximab a fost administrat la 
pacienții cu boală cardiacă ischemică tratați concomitent cu o gamă largă de medicamente utilizate în tratamentul 
anginei, infarctului miocardic și hipertensiunii arteriale. Aceste medicamente au inclus heparină, warfarină, 
blocanți ai receptorilor beta-adrenergici, antagoniști ai canalelor de calciu, inhibitori ai enzimei de conversie a 
angiotensinei, nitrați intravenos și orali și aspirina. Heparina, alte anticoagulante, trombolitice și agenți 
antiplachetari pot fi asociate cu o creștere a sângerării. Pacienții cu
sau reacții de hipersensibilitate atunci când sunt tratate cu alte medicamente diagnostice sau terapeutice

titrurile pot avea 
anticorpi alergici.

Carcinogeneza, mutageneza si afectarea fertilitatii

vitro șiin vivostudiile de mutagenitate nu au demonstrat niciun efect mutagen. Nu s-au efectuat studii pe termen 
lung la animale pentru a evalua potențialul carcinogen sau efectele asupra fertilității la masculi sau femele.

Sarcina categoria C

Nu au fost efectuate studii de reproducere la animale cu Abciximab. De asemenea, nu se știe dacă Abciximab poate provoca leziuni 
fetale atunci când este administrat unei femei gravide sau poate afecta capacitatea de reproducere. Abciximab trebuie administrat unei 
femei însărcinate numai dacă este absolut necesar.

Mamele care alăptează

Nu se știe dacă acest medicament este excretat în laptele uman sau absorbit sistemic după ingerare. Deoarece multe 
medicamente sunt excretate în laptele uman, trebuie avută prudență atunci când Abciximab este administrat unei femei care 
alăptează.

Utilizare pediatrică

Siguranța și eficacitatea la copii și adolescenți nu au fost studiate.

REACTII ADVERSE:

Sângerare

Abciximabul are potențialul de a crește riscul de sângerare, în special în prezența anticoagulării, de exemplu din 
heparină, alte anticoagulante sau trombolitice. Sângerarea în studiile de fază 3 a fost clasificată ca majoră, minoră sau 
nesemnificativă după criteriile grupului de studiu Tromboliza în infarctul miocardic(7). Evenimentele de sângerare 
majore au fost definite fie ca o hemoragie intracraniană, fie o scădere a hemoglobinei mai mare de 5. Minor
evenimentele de sângerare au inclus hematurie macroscopică spontană, hematemeză spontană, pierderi de sânge observate cu o
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scăderea hemoglobinei cu mai mult de 3
locul de sângerare. Evenimentele de sângerare nesemnificative au fost definite ca o scădere a hemoglobinei cu mai puțin 
de 3 scăderea hemoglobinei între 3-4 fără sângerare observată. La pacientii care au primit transfuzii,
numărul de unități de sânge pierdute a fost estimat printr-o adaptare a metodei lui Landefeld, et

sau o scădere a hemoglobinei de cel puțin 4 fără un identificat
sau a

În studiul EPIC, în care a fost utilizat un regim de doză standard de heparină, neajustat în funcție de greutate, cea mai frecventă 
complicație în timpul tratamentului cu Abciximab a fost sângerarea în primele 36 de ore. The de maior
sângerarea, sângerarea minoră și transfuzia de produse din sânge au fost semnificativ crescute. Aproximativ 70% dintre pacienții tratați 
cu Abciximab cu sângerare majoră au prezentat sângerare la locul de acces arterial din zona inghinală. Pacienții tratați cu abciximab au 
avut, de asemenea, o incidență mai mare a evenimentelor hemoragice majore din tractul gastrointestinal, genito-urinar,

si alte site-uri.

Ratele de sângerare au fost reduse în studiul CAPTURE și au fost reduse în continuare în studiul EPILOG prin utilizarea unor 
regimuri de dozare modificate și tehnici specifice de gestionare a pacientului. În EPILOG, utilizând ghidurile privind dozarea 
heparinei și Abciximab, îndepărtarea tecii și site-ul de acces arterial descrise la PRECAUȚII, incidența sângerărilor majore la 
pacienții tratați cu Abciximab și heparină în doză mică, ajustată în funcție de greutate, nu a fost semnificativ diferită de cea la 
pacienții cărora li sa administrat placebo. .

Analizele de subgrup din studiile EPIC și CAPTURE au arătat că
la pacienţii cu Abciximab cu greutatea de 75 kg. În studiul EPILOG, care a utilizat dozele de heparină ajustate în funcție de greutate, ratele de 
sângerare majoră non-CABG pentru pacienții tratați cu Abciximab nu au diferit substanțial în funcție de subgrupul de greutate.

sângerarea majoră a fost mai frecventă

Deși datele sunt limitate, tratamentul cu Abciximab nu a fost asociat cu sângerare majoră în exces la pacienții care au suferit o 
intervenție chirurgicală CABG. (Intervalul dintre toate brațele de tratament a fost de 3-5% în EPIC și în CAPTURA
și studiile EPILOG.) Unii pacienți cu timpi de sângerare prelungi au primit transfuzii de trombocite pentru a corecta timpul de sângerare 
înainte de intervenție chirurgicală. (Consultați PRECAUȚII: Restabilirea funcției trombocitelor.)

Ratele de sângerare majoră, sângerare minoră și evenimente hemoragice care necesită transfuzii în studiile EPIC, CAPTURE și 
EPILOG sunt prezentate în Tabelul 4. Ratele evenimentelor hemoragice nesemnificative nu sunt incluse în Tabelul 4.

11



Tabelul 4

Sângerare fără CABG ÎNÎNCERCĂRI EPICE, EPILOG ȘI CAPTURE
Numărul de pacienți cu sângerări

EPIC:
Abciximab

(bolus + perfuzie)
= 708)

Placebo
= 696)

Major"
Minor
Necesită

23 (3,3) 75 (10,6)
119 (16,8)
55 (7,8)

64 (9,2)
1 4 (2,0)

CAPTURĂ:
Placebo

=
Abciximab

=

Major"
Minor
Necesită

12 (1,9)
13 (2,0)
9 (1,4)

24 (3,8)
30 (4,8)
15 (2,4)

EPILOG:
Abciximab +

Heparină în doză standard
Abciximab +

Heparină în doză mică
= 935)

Placebo
= 939)

Major"
Minor
Necesită

10 (1,1)
32 (3,4)
10 (1,1)

17 (1,9)
70 (7,6)
7 (0,8)

10 (1,1)
37 (4,0)
6 (0,6)

„Pacienții care au avut sângerare în mai multe clasificări sunt numărați o singură dată, conform celei mai severe clasificări. Pacienții cu mai 
multe evenimente hemoragice din aceeași clasificare sunt, de asemenea, numărați o singură dată în această clasificare.

celule roșii din sânge sau sânge integral

Hemoragie intracraniană și accident vascular cerebral

Incidența totală a hemoragiei intracraniene și a accidentului vascular cerebral non-hemoragic în toate cele trei studii nu a fost 
semnificativ diferită,
hemoragia intracraniană a fost

pentru pacienţii placebo şi
pentru pacienţii placebo şi

112 pentru pacienții tratați cu Abciximab. Incidența
112 pentru pacienții cu Abciximab.

Trombocitopenie

În studiile clinice, pacienții tratați cu Abciximab au avut mai multe șanse decât pacienții tratați cu placebo să 
prezinte scăderi ale numărului de trombocite. Tarifele de
studiile ulterioare CAPTURE și EPILOG (Tabelul 5).

iar transfuziile au fost mai mici în
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Tabelul 5

TROMBOCITOPENIE ȘI PLACHETARE

Placebo +
Doza standard

Henarin

Abciximab +
Doza standard

Henarin

Abciximab +
Doză scăzută

heparină

Numărul total de pacienți înscriși
EPIC
CAPTURĂ
EPILOG

n = 696
n = 635
n = 939

n = 708
n = 630

n = 935

Pacienții cu scădere a trombocitelor la
a pacienţilor cu evenimente

EPIC
CAPTURĂ
EPILOG

Pacienții cu scădere a trombocitelor la

0,7
0,3
0,4

1.6
1.7
0,9

__
__

0,4

EPIC
CAPTURĂ
EPILOG

Pacienții care au primit trombocite

3.4
1.3
1.5

5.2
5.6
2.6

__
__

2.5

EPIC
CAPTURĂ
EPILOG

2.6
0,3
1.1

5.5
2.1
1.6

__
__

0,9

cu un număr de trombocite de 

număr de

Include pacienții care primesc transfuzii de trombocite pentru trombocitopenie sau orice alt motiv.

sunt incluși și în categoria pacienților cu a

Alte reacții adverse

Tabelul 6 prezintă evenimente adverse, altele decât sângerarea și trombocitopenia, din studiile combinate EPIC, 
EPILOG și CAPTURE, care au apărut la pacienții din brațul bolus plus perfuzie cu o incidență mai mare de 0 . 5%
mai mare decât la cei tratați cu placebo.
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Tabelul 6
EVENIMENTE ADVERSE PRIN PACIENȚII TRATAȚI ÎN PROCEDELE EPICE, EPILOG ȘI CAPTURE

Placebo
= 2226)

Infuzie în bolus

Numărul de Pacienți
Sistemul cardiovascular

Hipotensiune
Bradicardie

230 (10,3)
79 (3,5)

447 (14,4)
140 (4,5)

Sistemul gastrointestinal
Greaţă
Vărsături
Durere abdominală

255 (11,5)
152 (6,8)
49 (2,2)

423 (13,6)
226 (7,3)
97 (3,1)

Diverse
Dureri de spate

Dureri în piept

Durere de cap

Durerea la locul puncției

Edemul periferic

304 (13,7)
208 (9,3)
122 (5,5)
58 (2,6)
25 (1,1)

546 (17,6)
356
200 (6,4)
113 (3,6)
49 (1,6)

Următoarele evenimente adverse suplimentare din studiile EPIC, EPILOG și CAPTURE au fost raportate de 
investigatori pentru pacienții tratați cu un bolus plus perfuzie de Abciximab la care au fost mai mici de 0,5%
mai mare decât la pacienții din brațul placebo.

CardiovascularFistula arteriovenoasă 
sistem-ventriculară
embolie

tahicardie
bloc AV incomplet

tromboflebită (0,1%);

pseudoanevrism
aritmie ganglionară

palpitații
bloc AV complet

Gastrointestinal diaree (1. ileus reflux gastroesofogian (0,1%);

Hemic și limfaticSistem-anemie leucocitoză (OS%), peteșii (0,2%);

Sistem-amețeli
confuzie (0,5%) contractii musculare

anxietate gândire anormală
comă hipertonie

agitaţie
diplopie (0,1%);

hipoestezie

RespiratorSistem-pneumonie
pleurezie embolie pulmonară

revărsat pleural
rhonchi (0,1%);

bronșită (0,3%) bronhospasm

Sistem-mialgie (0,2%);

UrogenitalSistemul-urinar
cistalgie (0.

retenţie
incontinenta urinara(0.

disurie prostatita cu funcție renală 
anormală

frecvent

transpirația crescută (1
edem răni

astenie (0,7%) durere incizională 
abces celulita

paloare diabetul zaharat
inflamaţie(0. toxicitatea medicamentului (0,1%).

prurit (0,5%)
răceală periferică

hiperkaliemie
vedere anormală

durere la locul injectării (Ol%), gură 
uscată abdomen mărit(0. erupţie
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Supradozaj:

Nu a existat experiență de supradozaj în studiile clinice la om.

DOZAJ SI ADMINISTRARE:

Siguranța și eficacitatea Abciximabului au fost investigate numai cu administrarea concomitentă de heparină și aspirină, 
așa cum este descris în STUDIILE CLINICE.

La pacienții cu intervenții coronariene percutanate eșuate, perfuzia continuă cu Abciximab trebuie oprită, deoarece 
nu există dovezi pentru eficacitatea Abciximab în acest context.

În caz de sângerare gravă care nu poate fi controlată prin compresie, administrarea de Abciximab și heparină 
trebuie întrerupte imediat.

Doza recomandată de Abciximab la adulți este de 0,25
înainte de începerea intervenției coronariene percutanate, urmată de o perfuzie intravenoasă continuă de 0,125

(până la maximum 10 timp de 12 ore.

bolus intravenos administrat IO-60 minute

Pacienții cu angină instabilă care nu răspund la terapia medicală convențională și care urmează să fie supuși unei 
intervenții coronariene percutanate în 24 de ore pot fi tratați cu un Abciximab 0,25 intravenos
bolus urmat de o perfuzie intravenoasă de 18 până la 24 de ore de 10 incheiat la o ora dupa
intervenție coronariană percutanată.

Instrucțiuni pentru administrare

1. Produsele medicamentoase pe cale parenterală trebuie inspectate vizual pentru a depista particulele înainte de administrare. 
Preparatele de Abciximab care conțin particule vizibil opace NU trebuie utilizate.

2. Reacţiile de hipersensibilitate trebuie anticipate ori de câte ori se administrează soluţii proteice precum 
Abciximab. Epinefrina, dopamina, teofilina, antihistaminicele și corticosteroizii ar trebui să fie disponibile pentru 
utilizare imediată. Dacă apar simptome de reacție alergică sau anafilaxie, perfuzia trebuie oprită și trebuie 
administrat tratamentul adecvat.

3. La fel ca în cazul tuturor medicamentelor pe cale parenterală, în timpul administrării Abciximabului trebuie utilizate proceduri 
aseptice.

4.Retrageți cantitatea necesară de Abciximab pentru injectare în bolus într-o seringă. Filtrați injecția în bolus folosind un 
filtru steril, apirogen, cu legare scăzută de proteine     0,2 sau 0,22 (Millipore sau echivalent).

5. Retrageți cantitatea necesară de Abciximab pentru perfuzia continuă într-o seringă. Injectați într-un recipient 
adecvat cu soluție salină sterilă 0,9% sau dextroză 5% și perfuzați la viteza calculată printr-o pompă de perfuzie 
continuă. Perfuzia continuă trebuie filtrată fie după amestecare, utilizând un aparat steril, apirogen,

filtru de seringă 0,2 sau 0,22 care leagă proteinele (Millipore
folosind o linie, sterilă, apirogenă, cu legare scăzută de proteine   0,2 sau 0,22 
Aruncați porțiunea neutilizată la sfârșitul perfuziei.

sau echivalent) sau la administrare
filtru (Abbott sau echivalent).

6. Nu au fost evidențiate incompatibilități cu fluidele de perfuzie intravenoasă sau cu medicamentele cardiovasculare utilizate în mod 
obișnuit. Cu toate acestea, Abciximab trebuie administrat pe o linie intravenoasă separată ori de câte ori este posibil și nu trebuie 
amestecat cu alte medicamente.
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7. Nu au fost observate incompatibilităţi cu flacoanele de sticlă, pungile de clorură de polivinil şi seturile de administrare.

CUM SE LIVRĂ:

Abciximab 2 este furnizat în 5 flacoane care conțin 10 mg 0002-7 140-O 1).

Flacoanele trebuie păstrate la 2 până la 8°C (36 până în prezent. 

Aruncați orice porțiune neutilizată rămasă în flacon.

Nu înghețați. DOnu se scutura. Nu utilizați după expirare
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