
Absiksimab
İntravenöz uygulama içinTANIM:

absiksimab,
glikoproteine   (GP) bağlanır

kimerik insan-murinin Fab parçasıdır
insan trombositlerinin reseptörüdür ve trombosit agregasyonunu inhibe eder.

antikor Absiksimab

kimerik
Fab fragmanı, spesifik viral inaktivasyon ve uzaklaştırma prosedürlerini, papain ile sindirimi ve kolon kromatografisini 
içeren bir dizi adımla hücre kültürü süpermatanından saflaştırılır.

antikor, memeli hücre kültüründe sürekli perfüzyonla üretilir. 47.615 dalton

intravenöz (IV) kullanım için berrak, renksiz, steril, pirojenik olmayan bir solüsyondur. Her bir tek kullanımlık flakon
0.01 M sodyum fosfat, 0.15 M sodyum tamponlu bir çözelti içinde Abciximab 7.2)2 içerir

Enjeksiyonluk Suda klorür ve %0,00 %1 polisorbat 80. Hiçbir koruyucu eklenmez.

KLİNİK FARMAKOLOJİ:

Genel

Abciximab sağlam trombosite bağlanır
reseptörleri ve trombosit agregasyonunda yer alan ana trombosit yüzey reseptörü. Abciximab, fibrinojen, von 
Willebrand faktörü ve diğer adeziv moleküllerin bağlanmasını önleyerek trombosit agregasyonunu inhibe eder.

aktive trombositlerdeki reseptör siteleri. Etki mekanizmasının sterik engelleme içerdiği düşünülmektedir.
ve/veya RGD (arginin-glisin-aspartik asit) bağlanma bölgesi ile doğrudan etkileşim yerine büyük moleküllerin reseptöre 
erişimini engellemek için konformasyonel etkiler.

integrin adezyon ailesinin bir üyesi olan reseptör

Klinik öncesi deneyim

Abciximab uygulandığında trombosit agregasyonunun maksimum inhibisyonu gözlendi. İnsan 
olmayan primatlarda, Abciximab bolus dozları trombosit reseptörlerinin en az %80'i kadar 
0.25'tir ve trombosit agregasyonunu tamamen inhibe etmiştir. bolus dozunu takiben geçicidir, 
ancak reseptör blokajı devam edebilir.
infüzyon. Abciximabın inhibitör etkileri, maymunlarda trombosit transfüzyonu ile büyük ölçüde tersine 
çevrilmiştir. Prototip antikorların [murine Fab ve ve Abciximab
koroner, karotis ve femoral arter trombozunun köpek, maymun ve babun modellerinde değerlendirilmiştir. murin 
versiyonunun dozları veya Abciximab yüksek dereceli %80 üretmeye yeterli) GPIIb/IIIa reseptör blokajı
akut trombozu önledi ve aspirin ve/veya heparine kıyasla daha düşük tromboz oranları sağladı.

%80'i reseptörler bloke edildi
genel olarak trombosit fonksiyonunun 

inhibisyonunda bir blokaj elde edildi
sürekli intravenöz

farmakokinetik

İntravenöz bolus uygulamayı takiben, Abciximabın serbest plazma konsantrasyonları, muhtemelen trombosit 
GPIIb/IIIa reseptörlerine bağlanmaya bağlı olarak, 10 dakikadan kısa bir ilk yarılanma ömrü ve yaklaşık 30 
dakikalık bir ikinci faz yarı ömrü ile hızla azalır. Abciximab trombosite bağlı durumda 15 gün veya daha uzun 
süre dolaşımda kalsa da trombosit fonksiyonu genellikle 48 saat içinde düzelir. 0.25'in intravenöz uygulaması

bolus Abciximab dozu, ardından 10'luk sürekli infüzyon (veya bir

0.125 ağırlık ayarlı infüzyon min ila maksimum 10 yaklaşık sabit serbest üretir
infüzyon boyunca plazma konsantrasyonları. İnfüzyon periyodunun sonunda, serbest plazma konsantrasyonları 
yaklaşık altı saat boyunca hızla düşer, ardından daha yavaş bir hızda düşer.
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farmakodinamik

İnsanlarda 0.15'ten itibaren tek bolus Abciximab dozlarının intravenöz uygulaması
adenosin difosfata (ADP) yanıt olarak vivo trombosit agregasyonu veya kanama süresinin uzamasıyla 
ölçüldüğü üzere trombosit fonksiyonunun hızlı doza bağlı inhibisyonu üretti. En yüksek iki dozda (0.25 ve 
0.30) enjeksiyondan iki saat sonra, %80'den fazla reseptörleri bloke edildi ve trombosit
20 ADP'ye yanıt olarak toplama neredeyse kaldırıldı. Ortalama kanama süresi, yaklaşık beş dakikalık bir başlangıç   
değeri ile karşılaştırıldığında, her iki dozda da 30 dakikanın üzerine çıkmıştır.

0.30'a kadar

0.25 10'luk tek bir bolus dozunun insanlarda intravenöz uygulaması
12 ila 96 saatlik süreler için sürekli yüksek dereceli üretilen

trombosit fonksiyonunun inhibisyonu (5'e yanıt olarak ex vivo trombosit agregasyonu)
Çoğu hastada infüzyon süresi için başlangıç   ve kanama süresi 30 dakikadan fazla). Ağırlığa göre ayarlanmış bir infüzyon 
dozu (0.125) kullanıldığında da benzer sonuçlar elde edildi. min ila maksimum 10 oldu
80 kg'a kadar olan hastalarda kullanılır. 0.25 alan hastalardaki sonuçlar bolus ve ardından 5

24 saatlik infüzyon, benzer bir başlangıç   reseptör blokajı ve trombosit agregasyonunun inhibisyonunu gösterdi, ancak
yanıt infüzyon süresi boyunca korunmadı.

ardından sürekli infüzyon
reseptör blokajı %80) ve 

veya %20'den az 20 ADP

düşük seviyeleri
Abciximab infüzyonunun kesilmesinden sonra trombosit fonksiyonu kademeli olarak normale döner. 20 hastanın 15'inde 
infüzyonun sona ermesini takiben 12 saat içinde kanama süresi 12 dakikaya geri döndü ve 24 içinde
20 hastanın 18'inde (%90) saat. 5 ADP'ye yanıt olarak trombosit agregasyonu %50'ye geri döndü
32 hastanın 11'inde (%34) infüzyonun bitiminden sonraki 24 saat içinde ve 32 hastanın 23'ünde (%72) 48 saat 
içinde başlangıç. 20 ADP'ye yanıt olarak, örn.canlıtrombosit agregasyonu 32 hastanın 20'sinde (%62) 24 saat içinde 
ve 32 hastanın 28'inde (%88) 48 saat içinde başlangıca göre %50'ye döndü.

infüzyonun kesilmesini takiben 10 günden fazla bir süre reseptör blokajı mevcuttur.

KLİNİK ÇALIŞMALAR:

Abciximab, tümü perkütan koroner girişim uygulanan hastalarda Abciximabın etkisini değerlendiren üç Faz 3 klinik 
çalışmada incelenmiştir: tedavi edilen koroner damarın (EPIC) aniden kapanması açısından yüksek risk altındaki 
hastalarda, daha geniş bir hasta grubunda ( EPILOG) ve konvansiyonel tıbbi tedaviye yanıt vermeyen kararsız 
anjina hastalarında (CAPTURE). Perkütan müdahale, balon anjiyoplasti, aterektomi veya stent yerleştirmeyi 
içeriyordu. Tüm denemeler, çeşitli, eşzamanlı heparin doz rejimlerinin kullanımını içermiştir ve kontrendike 
olmadıkça, aspirin (325 mg) planlanan prosedürden iki saat önce ve ardından günde bir kez oral yoldan 
uygulanmıştır.

EPIC, perkütan transluminal koroner anjiyoplasti veya aterektomi geçiren hastalarda Abciximab'ın çok merkezli, çift 
kör, plasebo kontrollü bir çalışmasıydı (3). EPIC çalışmasında, tedavi edilen koroner damarın aniden kapanması 
açısından yüksek risk altında olan, yaşları 26 ile 83 arasında değişen 2099 hasta, rastgele üç tedaviden birine ayrıldı: 
1) Abciximab bolusu (0.25). ardından bir Abciximab infüzyonu (10 12 için
saat (bolus artı infüzyon grubu); 2) bir Abciximab bolusu (0.25) ardından plasebo infüzyonu (bolus
grup) veya; 3) bir plasebo bolusu ve ardından bir plasebo infüzyonu (plasebo grubu). Perkütan koroner girişim sırasında 
veya sonrasında yüksek risk altındaki hastalar, kararsız angina veya Q dalgasız miyokard enfarktüsü olanlar olarak 
tanımlandı. semptomdan sonraki 12 saat içinde akut Q dalgalı miyokard enfarktüsü geçirenler
başlangıç ve koroner morfoloji ve/veya klinik özellikler nedeniyle yüksek risk altında olanlar Üç kolun her 

birinde çalışma ajanı ile tedavi, hastalığın başlangıcından IO-60 dakika önce başlatıldı.
perkütan koroner girişim. hastalara başlangıçta intravenöz heparin bolusu (10.000 ila 12.000 ünite) 
verildi ve daha sonra 3.000 üniteye kadar, perkütan koroner sırasında maksimum 20.000 ünite
araya girmek. Aktive parsiyel tromboplastin zamanında terapötik bir yükselmeyi sürdürmek için heparin infüzyonuna 12 saat 
devam edildi. kez normal).
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Birincil son nokta, içinde aşağıdaki olaylardan herhangi birinin meydana gelmesiydi:30perkütan koroner 
müdahale günleri: ölüm, miyokard enfarktüsü (MI) veya tekrarlayan iskemi için acil müdahale ihtiyacı [yani, 
acil perkütan transluminal koroner anjiyoplasti, acil koroner arter baypas grefti (CABG) ameliyatı, koroner 
stent veya balon pompası]. için 30 günlük (Kaplan-Meier) birincil bitiş noktası olay oranları
Tüm randomize hastaların tedavi amaçlı analizine göre her tedavi grubu Tabloda gösterilmiştir Bolus artı 
infüzyon tedavisi grubundaki birincil sonlanım noktası oranlarının %4,5 daha düşük insidansı, plasebo 
grubuyla karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlıyken, %1,3 bolus tedavi grubunda daha düşük insidans 
değildi. Bolus artı infüzyon tedavisi kolunda, üç yüksek riskli alt grubun tümü için birincil sonlanım noktasının 
daha düşük bir insidansı gözlendi: kararsız anginası olan hastalar, akut miyokard enfarktüsü semptomlarının 
başlamasından sonraki 12 saat içinde başvuran hastalar ve diğer yüksek -riskli klinik ve/veya morfolojik 
özellikler (3). Tedavi etkisi, ilk iki alt grupta en büyük ve üçüncü alt grupta en küçüktü.

tablo 1
30 GÜNLÜK EPİK DENEMEDE BİRİNCİL SON NOKTA OLAY ORANI

Abcixhnab
bolus

Absiksimab Bolus
+ İnfüzyonplasebo

Hasta Sayısı

Ölüm, MI veya acil müdahale'
p-değeri ve plasebo

89 (12.8) 79 (11.5)
0.428

59 (8,3)
0,008

Birincil Bileşenler
Ölüm
Hayatta kalan hastalarda akut miyokard enfarktüsleri 
Akut miyokard enfarktüsü olmayan hayatta kalan 
hastalarda acil müdahaleler

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)

ilk 30 gün içinde birden fazla olay yaşayanlar sadece bir kez sayılır.
en ciddi bileşen (ölüm akut MI acil müdahale) altında yalnızca bir kez sayılır.

Bolus artı infüzyon tedavi grubundaki birincil sonlanım noktası olay oranları çoğunlukla ilk 48 saatte 
azaldı ve bu fayda 30'da kör değerlendirmelerle sürdürüldü. ve altı ay(4). de
aylık takip ziyaretinde bu olay oranı, bolus artı infüzyon kolunda (%12,3) plasebo koluna göre daha düşük kalmıştır.

plaseboya karşı).

EPILOG, perkütan koroner girişim uygulanan geniş bir hasta popülasyonunda Abciximab'ı değerlendiren 
randomize, çift kör, çok merkezli, plasebo kontrollü bir çalışmaydı (EPIC yüksek riskini karşılayan miyokard 
enfarktüsü ve stabil olmayan anginası olan hastalar hariç). EPILOG, bir
düşük doz, ağırlık ayarlı heparin rejimi, femoral arter kılıfının erken çıkarılması, gelişmiş erişim bölgesi 
yönetimi ve Abciximab infüzyon dozunun ağırlık ayarı, kanama oranını önemli ölçüde azaltabilir, ancak EPIC 
çalışmasında görülen etkinliği koruyabilir. EPILOG, üç tedavi kollu bir denemeydi: Abciximab artı standart 
doz, ağırlık ayarlı heparin'; Abciximab artı düşük doz, ağırlık ayarlı ve plasebo
standart doz, ağırlık ayarlı heparin. Abciximab bolus dozu, EPIC denemesinde kullanılanla aynıydı

300 saniyelik bir aktif pıhtılaşma süresi (ACT) elde etmek için 100 U/kg ağırlık ayarlı heparinin bolus uygulaması 
(maksimum ilk bolus 10.000 birim).

200 saniyelik bir aktive pıhtılaşma süresi (ACT) elde etmek için 70 ağırlık ayarlı heparinin bolus uygulaması 
(maksimum ilk bolus 7.000 birim).
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(0.25
Özel hasta ve erişim yeri yönetim prosedürlerinin yanı sıra erken kılıf için güçlü bir öneri

ancak sürekli infüzyon dozu, 80'e kadar olan hastalarda ağırlık ayarlanmıştır. (0.125

çıkarılması da ÖNLEMLER'de açıklandığı gibi denemeye dahil edilmiştir. EPILOG denemesi şu sonuca ulaştı:
etkinliği korurken kanama oranını düşürme amacı: Abciximab tedavisinde kanama, plasebo 
kolundakinden önemli ölçüde farklı değildi (bkz. ADVERS REAKSİYONLAR: Kanama).

ana

EPILOG çalışmasının birincil son noktası, perkütan koroner müdahaleden sonraki 30 gün içinde 
meydana gelen ölüm veya MI bileşimiydi. Ölüm, MI veya acil müdahale bileşimi önemli bir ikincil son 
noktaydı. EPIC çalışmasında görüldüğü gibi, Abciximab tedavi grubundaki son nokta olayları çoğunlukla 
ilk 48 saatte azaldı ve bu fayda, 30 gün ve altı ayda kör değerlendirmelerle sürdürüldü. 30 gündeki 
(Kaplan-Meier) son nokta olay oranları, 2792 randomize hastanın tümünün tedavi amaçlı analizi ile her 
tedavi grubu için Tablo 2'de gösterilmektedir. Altı aylık takip vizitinde ölüm, MI veya tekrar (acil veya acil 
olmayan) müdahale için olay oranı Abciximab tedavi kollarında daha düşük kalmıştır (%22.3 ve

sırasıyla standart ve düşük doz heparin kolları için) plasebo kolundan (%25.8) ve
ölüm, MI veya acil müdahale için olay oranı, Abciximab tedavi kollarında önemli ölçüde daha düşüktü (%8.3 ve

sırasıyla standart ve düşük doz heparin kolları için) plasebo koluna göre (%14,7). bu
son nokta olay oranlarındaki orantılı azalmalar, kullanılan koroner müdahale tipinden (balon anjiyoplasti, 
aterektomi veya stent yerleştirme) bağımsız olarak benzerdi. Amerikan Kardiyoloji Koleji/Amerikan Kalp Derneği 
klinik/morfolojik kriterlerini kullanan risk değerlendirmesi, gözlemciler arasında büyük değişkenliğe sahipti. Sonuç 
olarak, etkinliği değerlendirmek için düşük riskli bir alt grup tekrarlanabilir şekilde tanımlanamadı.

Tablo 2
30 GÜNLÜK SON NOKTA ETKİNLİK ORANLARI EPİLOG DENEME

Plasebo +
Standart Doz

heparin

Absiksimab +
Standart

Doz Heparin

Absiksimab +
Düşük Doz

heparin

Hasta Sayısı

Ölüm veya MI”
p-değeri ve plasebo

85 (9.1) 38 (4.2)
co.00 1

35 (3.8)
co.00 1

Ölüm, MI veya acil müdahale'
p-değeri ve plasebo

Kompozit Bileşenleri
Ölüm
Hayatta kalan hastalarda akut miyokard enfarktüsleri 
Akut miyokard enfarktüsü olmayan hayatta kalan 
hastalarda acil müdahaleler

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)

ilk 30 gün içinde birden fazla olay yaşayanlar sadece bir kez sayılır.
en ciddi bileşen (ölüm akut MI acil müdahale) altında yalnızca bir kez sayılır.

0,25 bolus uygulaması ve 
ardından 0,125 min infüzyon (maksimum 1 0

Abciximab, perkütan koroner girişimden hemen 10 ila 60 dakika önce
1 2 saat
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CAPTURE, perkütan koroner girişimin planlandığı ancak hemen uygulanmadığı konvansiyonel tıbbi tedaviye 
yanıt vermeyen stabil olmayan anjina hastalarında Abciximab kullanımının randomize, çift kör, çok merkezli, 
plasebo kontrollü bir denemesidir (6). EPIC ve EPILOG denemelerinin aksine, CAPTURE denemesi, doğumdan 
18 ila 24 saat önce başlayarak plasebo veya Abciximab uygulamasını içeriyordu.

koroner müdahale ve müdahalenin tamamlanmasından bir saat sonrasına kadar devam eder.

Hastalar, yatak istirahatine ve intravenöz heparin ve oral veya intravenöz nitratlarla en az iki saatlik 
tedaviye rağmen en az bir miyokard iskemisi atağı geçirmeleri durumunda, konvansiyonel tıbbi tedaviye 
yanıt vermeyen kararsız angina olarak değerlendirildi. Bu hastalar, tarama anjiyogramı sırasında 
perkütan koroner müdahaleye uygun bir koroner lezyona sahip oldukları belirlenirse CAPTURE 
çalışmasına dahil edildi. Hastalara 18 ila 24 saat boyunca bolus doz ve plasebo veya Abciximab 
intravenöz infüzyonu uygulandı. İnfüzyon süresinin sonunda müdahale yapıldı. Abciximab veya plasebo 
infüzyonu müdahaleden bir saat sonra kesildi.

Abciximab dozu 0.25 idi.
CAPTURE denemesi, yalnızca müdahalenin uygulanması sırasında standart heparin dozunun ağırlık ayarlamasını 
içeriyordu, ancak daha düşük bir heparin dozunun etkisini araştırmadı ve arter kılıfları yaklaşık 40 saat yerinde 
bırakıldı. CAPTURE çalışmasının birincil son noktası, perkütan koroner müdahaleden sonraki 30 gün içinde 
aşağıdaki olaylardan herhangi birinin meydana gelmesiydi: ölüm, MI veya acil müdahale. 126.5 randomize hastanın 
tümünün tedavi amaçlı analizine göre her tedavi grubu için 30 günlük (Kaplan-Meier) birincil sonlanım noktası olay 
oranları Tablo 3'te gösterilmektedir.

bolus, ardından 10 hızında sürekli infüzyon bu

Tablo 3
30 GÜNLÜK YAKALAMA DENEMESİNDE BİRİNCİL SON NOKTA OLAY ORANI

plasebo Absiksimab

Hasta Sayısı

Ölüm, MI veya acil müdahale'
p-değeri ve plasebo

Birincil Bileşenler
Ölüm
hayatta kalan hastalarda MI
Akut MI olmadan hayatta kalan 
hastalarda acil müdahale

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)

ilk 30 gün içinde birden fazla olay yaşayanlar sadece bir kez sayılır. Acil
müdahaleler, planlanan müdahaleden sonra herhangi bir planlanmamış perkütan koroner müdahalenin 
yanı sıra, ani açıklık için herhangi bir stent yerleştirmeyi ve herhangi bir planlanmamış KABG'yi veya bir

balon pompası.
en ciddi bileşen altında yalnızca bir kez sayılır araya girmek).

30 günlük sonuçlar, birleşik son noktanın miyokard enfarktüsü ve acil müdahale bileşenleri üzerinde en 
büyük etkileri olan EPIC sonuçlarıyla tutarlıdır. İkincil son noktalar olarak, bileşik son noktanın 
bileşenleri, perkütan koroner girişimden önceki dönem ve müdahalenin başlangıcından 30. Güne kadar 
olan süre için ayrı ayrı analiz edildi. MI'daki en büyük fark, müdahale sonrası dönemde meydana geldi: 
oranlar MI plaseboya kıyasla Abciximab grubunda daha düşüktü (Abciximab

plasebo %6.1). Ayrıca perkütan koroner girişimden önce meydana gelen MI'da bir azalma vardı.
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(Absiksimab
müdahale sonrası dönemde gerçekleşmiştir. Her iki dönemde de mortalite üzerinde herhangi bir etki gözlenmedi. 
Altı aylık takipte, ölüm, MI veya tekrar müdahale (acil veya acil olmayan) bileşik sonlanım noktası Abciximab ve 
plasebo grupları arasında farklı değildi (Abciximab 3 plasebo p-0.77).

plasebo %2.0). Acil müdahale insidansında Abciximab ile ilişkili bir azalma

EPIC, EPILOG ve CAPTURE denemelerinin üçünde de ölüm nadirdi. Her denemede tüm kollarda benzer ölüm 
oranları gözlendi. Her üç çalışmada da, Abciximab ile tedavi edilen gruplarda akut MI oranları anlamlı olarak daha 
düşüktü. Bu çalışmalarda Abciximab ile tedavi edilen gruplarda acil müdahale oranları da daha düşüktü.

Antikoagülasyon: EPIC çalışmasında görülen kanama insidansı nedeniyle, eşzamanlı heparinin doz rejimleri 
ve antikoagülasyon için hedef seviyeler CAPTURE ve EPILOG denemelerinde art arda değiştirildi. Hasta 
yönetimine yönelik diğer önlemlerle birlikte bu modifiye edilmiş doz rejimleri, kanama oranlarında azalma ile 
ilişkilendirilmiştir (bkz. ADVERS REAKSİYONLAR: Kanama).

EPILOG denemesi: Heparin, tüm tedavi kollarında ağırlık ayarlıdır. Perkütan koroner girişimden 
önce bir temel ACT belirlendi. Araştırmanın düşük doz heparin kolunda heparin şu şekilde 
uygulandı:

İlk heparin bolusu, aşağıdaki rejime göre temel ACT'nin sonuçlarına dayanıyordu:

ACT 150 saniye: 70 U/kg heparin uygulayın 
ACT 150
DAVRANMAK

199 saniye: 50 saniye 
uygulayın: heparin vermeyin

heparin

İşlem sırasında 200 saniyelik bir ACT elde etmek ve sürdürmek için ek 20 U/kg heparin bolusu 
verildi.

İşlemden hemen sonra heparinin kesilmesi ve altı saat içinde arteriyel kılıfın çıkarılması denemede 
şiddetle tavsiye edildi. Uzun süreli heparin tedavisi veya kılıfın çıkarılmasının gecikmesi klinik olarak 
belirtilmişse, heparin, APTT'yi 60 ila 85 saniyelik bir hedefte tutacak şekilde ayarlandı.

CAPTURE denemesi:
60 ila 85 saniyelik bir hedef APTT'ye ulaşmak için intravenöz heparin infüzyonu ile antikoagülasyon 
başlatıldı. Bu denemede heparin infüzyonu eşit ağırlıkta ayarlanmamıştır. Abciximab infüzyonu sırasında 
heparin infüzyonu sürdürüldü ve perkütan koroner müdahale sırasında 300 saniyelik ACT veya 70 saniyelik 
APTT elde edecek şekilde ayarlandı. Müdahalenin ardından heparin yönetimi, EPILOG denemesi için 
yukarıda ana hatlarıyla belirtildiği gibidir.

Abciximab uygulamasından önce antikoagülasyon başlatıldı.

GÖSTERGELER VE KULLANIMLARI:

Abciximab, kardiyak iskemik komplikasyonların önlenmesi için perkütan koroner müdahaleye ek olarak 
endikedir.

perkütan koroner girişim uygulanan hastalarda
. 24 saat içinde perkütan koroner girişim planlandığında, konvansiyonel medikal tedaviye yanıt 

vermeyen stabil olmayan anjinalı hastalarda

Perkütan koroner girişim uygulanmayan hastalarda absiksimab kullanımı çalışılmamıştır.

Abciximab, aspirin ve heparin ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve KLİNİK ÇALIŞMALAR'da açıklandığı gibi yalnızca bu 
ortamda çalışılmıştır.
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KONTRENDİKASYONLAR:

Abciximab kanama riskini artırabileceğinden, Abciximab aşağıdaki klinik durumlarda kontrendikedir:

Aktif iç kanama

Klinik öneme sahip yakın zamanda (altı hafta içinde) gastrointestinal (GI) veya genitoüriner (GU) kanama.

İki yıl içinde serebrovasküler olay (CVA) öyküsü veya önemli bir nörolojik defisiti olan CVA

Kanama diyatezi

Protrombin zamanı olmadığı sürece oral antikoagülanların yedi gün içinde uygulanması 1,2 kez kontrol

trombositopeni 100.000

Yakın zamanda (altı hafta içinde) büyük cerrahi veya travma

İntrakraniyal neoplazm, arteriyovenöz malformasyon veya anevrizma

Şiddetli kontrolsüz hipertansiyon

Varsayılan veya belgelenmiş vaskülit öyküsü

Perkütan koroner girişimden önce intravenöz dekstran kullanımı veya bir girişim sırasında kullanma 
niyeti

Abciximab ayrıca bu ürünün herhangi bir bileşenine veya murin proteinlerine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda 
kontrendikedir.

UYARILAR:

Abciximab, özellikle heparin, diğer antikoagülanlar veya trombolitikler gibi antikoagülasyon varlığında 
kanama riskini artırma potansiyeline sahiptir (bkz. ADVERS REAKSİYONLAR: Kanama).

Abciximab tedavisine bağlı majör kanama riski, trombolitik alan hastalarda artabilir ve beklenen 
yararlara karşı tartılmalıdır.

Basınçla kontrol edilemeyen ciddi kanama olursa, Abciximab ve eşlik eden heparin infüzyonu 
durdurulmalıdır.

ÖNLEMLER:

Kanama Önlemleri

EPILOG çalışmasının sonuçları, düşük dozlu, ağırlık ayarlı heparin rejimlerinin kullanılması, daha sıkı antikoagülasyon 
kılavuzlarına uyulması, femoral arter kılıfının erken çıkarılması, dikkatli hasta ve erişim bölgesi yönetimi ve Abciximab'ın ağırlık 
ayarının kullanılmasıyla kanamanın azaltılabileceğini göstermektedir. infüzyon dozu.
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Abciximab ile tedavi, tüm potansiyel kanama bölgelerine (kateter yerleştirme bölgeleri, arteriyel ve 
venöz ponksiyon bölgeleri, siteler, iğne delinme siteleri ve gastrointestinal, genitoüriner,
ve retroperitoneal siteler).

Arter ve ven ponksiyonları, intramüsküler enjeksiyonlar, üriner kateter, nazotrakeal entübasyon, nazogastrik 
tüp ve otomatik tansiyon manşonlarının kullanımı en aza indirilmelidir. İntravenöz erişim elde edilirken, 
sıkıştırılamayan yerlerden (örn., subklavyen veya juguler damarlar) kaçınılmalıdır. Kan alımı için salin veya 
heparin kilitleri düşünülmelidir. Vasküler ponksiyon bölgeleri belgelenmeli ve izlenmelidir. Pansumanları 
çıkarırken dikkatli olunmalıdır.

Femoral arter erişim yeri:

Kanamayı önlemek için arteriyel erişim yeri bakımı önemlidir. Vasküler erişim girişiminde bulunulurken, 
kılıf erişimi elde etmek için Seldinger (içten ve dıştan) tekniğinden kaçınılarak, yalnızca femoral arterin 
ön duvarının delinmesine dikkat edilmelidir. Gerekmedikçe femoral ven kılıfı yerleştirilmesinden 
kaçınılmalıdır. Vasküler kılıf yerindeyken, hastalar yatağın başı ve etkilenen uzuv düz bir pozisyonda 
tutularak tam yatak istirahati üzerinde tutulmalıdır. Hastalara ilaç verilebilir olarak acı

gerekli.

İşlem tamamlandıktan ve arter kılıfının çıkarılmasından hemen sonra heparinin kesilmesi
APTT 50 veya ACT 175 ise (Bkz. ÖNLEMLER: Laboratuvar Testleri) altı saat içinde kullanılması şiddetle tavsiye 
edilir. Her durumda, arteriyel kılıfın çıkarılmasından en az iki saat önce heparin kesilmelidir.

Kılıfın çıkarılmasını takiben, hemostaz için manuel kompresyon veya mekanik bir cihaz kullanılarak en az 30 
dakika boyunca femoral artere basınç uygulanmalıdır. Hemostaz sonrası basınçlı pansuman uygulanmalıdır. 
Hasta kılıfın çıkarılmasını veya Abciximabın kesilmesini takiben altı ila sekiz saat veya heparinin kesilmesini 
takiben dört saat (hangisi daha geçse) yatak istirahati altında tutulmalıdır. Ambulasyondan önce basınçlı 
pansuman çıkarılmalıdır. Kılıf yerleştirme yeri ve etkilenen bacak(lar)ın distal nabızları, femoral arter kılıfı 
yerindeyken ve femoral arter kılıfının çıkarılmasından sonraki altı saat boyunca sık sık kontrol edilmelidir. 
Herhangi bir hematom, genişleme için ölçülmeli ve izlenmelidir.

Aşağıdaki durumlar kanama riskinde artış ile ilişkilendirilmiştir ve Abciximab'ın etkisi ile katkı maddesi 
olabilir.içinde ortam: başlangıcından sonraki 12 saat içinde perkütan koroner müdahale
akut miyokard enfarktüsü semptomları, uzun süreli perkütan koroner girişim (70 dakikadan fazla 
süren) ve başarısız perkütan koroner girişim.

Trombolitikler, Antikoagülanlar ve Diğer Antiplatelet Ajanların Kullanımı

EPIC, EPILOG ve CAPTURE denemelerinde Abciximab, heparin ve aspirin ile birlikte kullanılmıştır. Bu klinik 
çalışmalarda kullanılan pıhtılaşma önleyici algoritmaların ayrıntıları için bkz. KLİNİK ÇALIŞMALAR: Antikoagülasyon. 
Abciximab trombosit agregasyonunu inhibe ettiğinden, trombolitikler, oral antikoagülanlar, nonsteroid 
antiinflamatuar ilaçlar, dipiridamol ve tiklopidin gibi hemostazı etkileyen diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında 
dikkatli olunmalıdır.

EPIC denemesinde, düşük moleküler ağırlıklı dekstran ile Abciximab uygulamasıyla ilgili sınırlı deneyim vardı. 
Düşük moleküler ağırlıklı dekstran, genellikle oral antikoagülanların da verildiği bir koroner stent yerleştirilmesi 
için verildi. Abciximab ile düşük moleküler ağırlıklı dekstran alan 11 hastanın beşinde majör kanama olayları ve 
dördünde minör kanama olayları görülmüştür. Düşük moleküler ağırlıklı dekstran ile tedavi edilen beş plasebo 
hastasının hiçbirinde majör veya minör kanama olayı görülmedi (bkz. KONTRENDİKASYONLAR).

etiket 1 8



Trombolitik ajan alan hastalarda Abciximab kullanımına ilişkin sınırlı veri bulunmaktadır. Kanama üzerindeki 
sinerjik etkilerle ilgili endişeler nedeniyle, sistemik trombolitik tedavi akıllıca kullanılmalıdır.

trombositopeni

Trombosit sayıları tedaviden önce, Abciximabın bolus dozunu takiben iki ila dört saat sonra ve 24 saat veya 
taburculuktan önce (hangisi önceyse) izlenmelidir. Bir hastada akut trombosit düşüşü yaşarsa (örneğin trombosit 
100.000'in altına düşerse)
trombosit sayıları belirlenmelidir.
nedeniyle psödotrombositopeniyi dışlamak için sırasıyla etilendiamintetraasetik asit (EDTA), sitrat ve heparin
laboratuvar ortamındaantikoagülan etkileşim. Gerçek trombositopeni doğrulanırsa, Abciximab derhal kesilmeli 
ve durum uygun şekilde izlenmeli ve tedavi edilmelidir. Klinik çalışmalarda trombositopenisi olan hastalar için 
normale dönene kadar günlük trombosit sayısı alındı. Bir hastanın trombosit sayısı 60.000'e düşerse

heparin ve aspirin kesildi. Hastanın trombosit sayısı 50.000'in altına düşerse
trombosit transfüzyonu yapıldı. Şiddetli trombositopeni vakalarının çoğu içinde meydana geldi

Abciximab uygulamasının ilk 24 saati.

ve ön tedavi değerinden en az %25 azalma), ek Bu trombosit 
sayıları, aşağıdakileri içeren üç ayrı tüpe çekilmelidir.

. Trombosit Fonksiyonunun Restorasyonu

Ciddi kontrol altına alınamayan kanama veya acil cerrahi ihtiyacı olması durumunda Abciximab 
kesilmelidir. Trombosit fonksiyonu normale dönmezse, trombosit transfüzyonu ile en azından kısmen 
düzelebilir.

Laboratuvar testleri

Abciximab infüzyonundan önce trombosit sayısı, protrombin zamanı, ACT ve 
önceden var olan hemostatik anormallikler.

belirlemek için ölçülmelidir.

Tüm çalışmalardan elde edilen verilerin entegre analizine dayalı olarak, kanama riskini en aza indirmek için aşağıdaki kılavuzlar 
kullanılabilir:

Abciximab başlatıldığında
Abciximab ve heparin infüzyonu periyodu sırasında 60 ila 85 saniye arasında tutulmuştur.

perkütan koroner girişimden 24 saat öncesine kadar, olmak

Perkütan koroner girişim sırasında ACT 200 ile 300 saniye arasında tutulmalıdır.

Bu hastalarda perkütan koroner girişim sonrası antikoagülasyona devam edilirse APTT 60 ile 85 saniye 
arasında sürdürülmelidir.

bu
APTT

veya ACT, arteriyel kılıfın çıkarılmasından önce kontrol edilmelidir. Kılıf, 50 saniye veya ACT 175 saniye 
olmadıkça çıkarılmamalıdır.

yeniden yönetim

Abciximab uygulaması, potansiyel olarak alerjik veya aşırı duyarlılık reaksiyonlarına neden olabilecek insan anti-
kimerik antikor (HACA) oluşumuna neden olabilir. g anafilaksi), trombositopeni veya azalmış
Abciximab'ın yeniden uygulanmasından sonra yarar. EPIC, EPILOG ve CAPTURE denemelerinde, Abciximab ile 
tedavi edilen hastaların yaklaşık %5.8'inde pozitif HACA yanıtları meydana geldi. Abciximab tedavisine bağlı 
olarak aşırı duyarlılık veya alerjik reaksiyon görülmemiştir.

İlk uygulamadan sonra HACA yanıtı gelişmemiş olan 29 sağlıklı gönüllüye Abciximab'ın yeniden uygulanması, Abciximab 
farmakokinetiğinde herhangi bir değişikliğe veya antiplatelet düzeyinde herhangi bir azalmaya yol açmamıştır.
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güç. Bununla birlikte, bu küçük hasta grubundaki sonuçlar, yeniden uygulamadan sonra HACA yanıtı insidansının 
artabileceğini düşündürmektedir. İlk uygulamadan sonra pozitif bir HACA yanıtı geliştiren hastalara yeniden 
uygulama, klinik çalışmalarda değerlendirilmemiştir.

Alerjik reaksiyonlar

Faz 3 klinik çalışmaların hiçbirinde Abciximab ile tedavi edilen hastalarda anafilaksi rapor edilmemiştir. 
Ancak anafilaksi oluşabilir. Varsa, Abciximab uygulaması derhal durdurulmalı ve standart uygun 
resüsitatif önlemler başlatılmalıdır.

İlaç etkileşimleri

Abciximab ile ilaç etkileşimleri sistematik olarak araştırılmamış olmasına rağmen, Abciximab, anjina, 
miyokard enfarktüsü ve hipertansiyon tedavisinde kullanılan çok çeşitli ilaçlarla birlikte tedavi edilen 
iskemik kalp hastalığı olan hastalara uygulanmıştır. Bu ilaçlar arasında heparin, varfarin, beta-adrenerjik 
reseptör blokerleri, kalsiyum kanal antagonistleri, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri, 
intravenöz ve oral nitratlar ve aspirin bulunmaktadır. Heparin, diğer antikoagülanlar, trombolitikler ve 
antiplatelet ajanlar kanamada artış ile ilişkili olabilir. olan hastalar
veya diğer tanısal veya terapötik ilaçlarla tedavi edildiğinde aşırı duyarlılık reaksiyonları

titrelerde alerjik 
antikorlar olabilir.

Karsinojenez, Mutajenez ve Doğurganlığın Bozulması

vitro vecanlıdamutajenite çalışmaları herhangi bir mutajenik etki göstermemiştir. Erkek veya dişi hayvanlarda 
kanserojen potansiyeli veya doğurganlık üzerindeki etkileri değerlendirmek için hayvanlarda uzun süreli çalışmalar 
yapılmamıştır.

Hamilelik Kategorisi C

Abciximab ile hayvan üreme çalışmaları yapılmamıştır. Ayrıca, Abciximabın hamile bir kadına uygulandığında fetüs 
üzerinde zarara yol açıp açmadığı veya üreme kapasitesini etkileyip etkilemediği de bilinmemektedir. Abciximab hamile 
bir kadına sadece açıkça ihtiyaç duyulduğunda verilmelidir.

Emziren Anneler

Bu ilacın insan sütüne geçip geçmediği veya yuttuktan sonra sistemik olarak absorbe edilip edilmediği 
bilinmemektedir. Birçok ilaç insan sütüne geçtiğinden, Abciximab emziren bir kadına uygulandığında dikkatli 
olunmalıdır.

Pediatrik Kullanım

Pediyatrik hastalarda güvenlik ve etkinlik çalışılmamıştır.

TERS TEPKİLER:

Kanama

Abciximab, özellikle antikoagülasyon varlığında, örneğin heparin, diğer antikoagülanlar veya 
trombolitiklerden kanama riskini artırma potansiyeline sahiptir. Faz 3 çalışmalarında kanama, Miyokard 
Enfarktüsünde Tromboliz çalışma grubu(7) kriterlerine göre majör, minör veya önemsiz olarak sınıflandırıldı. 
Majör kanama olayları, intrakraniyal kanama veya hemoglobinde 5'ten fazla azalma olarak tanımlandı. Küçük
kanama olayları arasında spontan gros hematüri, spontan hematemez,
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3'ten fazla hemoglobin azalması
kanama yeri. Önemsiz kanama olayları, hemoglobinde 3'ten az azalma, 3-4 arasında hemoglobin 
azalması olarak tanımlandı. gözlenen kanama olmadan. Transfüzyon yapılan hastalarda,
Landefeld ve ark.

veya hemoglobinde en az 4 azalma kimliği olmadan
veya bir

Ağırlık ayarlı olmayan, standart heparin doz rejiminin kullanıldığı EPIC çalışmasında, Abciximab tedavisi 
sırasında en sık görülen komplikasyon ilk 36 saat içinde kanamaydı. bu büyük
kanama, minör kanama ve kan ürünlerinin transfüzyonu önemli ölçüde arttı. Abciximab ile tedavi edilen 
ve majör kanaması olan hastaların yaklaşık %70'inde kasıkta arteriyel giriş bölgesinde kanama olmuştur. 
Abciximab ile tedavi edilen hastalarda ayrıca gastrointestinal, genitoüriner,

ve diğer siteler.

CAPTURE denemesinde kanama oranları düşürüldü ve modifiye doz rejimleri ve spesifik hasta yönetim teknikleri 
kullanılarak EPILOG denemesinde daha da düşürüldü. EPILOG'da, ÖNLEMLER altında açıklanan heparin ve 
Abciximab dozlaması, kılıf çıkarma ve arteriyel erişim yeri kılavuzları kullanıldığında, Abciximab ve düşük doz, kiloya 
göre ayarlanmış heparin ile tedavi edilen hastalarda majör kanama insidansı, plasebo alan hastalardakinden 
önemli ölçüde farklı değildi. .

EPIC ve CAPTURE denemelerindeki alt grup analizleri şunu gösterdi:
75 kg ağırlığındaki Abciximab hastalarında. Ağırlığa göre ayarlanmış heparin dozunun kullanıldığı EPILOG çalışmasında, Abciximab ile 
tedavi edilen hastalarda KABG dışı majör kanama oranları, ağırlık alt grubuna göre önemli ölçüde farklılık göstermemiştir.

majör kanama daha yaygındı

Veriler sınırlı olmakla birlikte, Abciximab tedavisi, KABG ameliyatı geçiren hastalarda aşırı majör kanama 
ile ilişkili değildi. (Tüm tedavi kolları arasındaki aralık EPIC'de %3-5 idi ve YAKALAMADA
ve EPILOG denemeleri.) Kanama süreleri uzayan bazı hastalara ameliyattan önce kanama süresini düzeltmek için 
trombosit transfüzyonu yapıldı. (Bkz. ÖNLEMLER: Trombosit Fonksiyonunun Restorasyonu.)

EPIC, CAPTURE ve EPILOG denemelerinde majör kanama, minör kanama ve transfüzyon gerektiren kanama 
olaylarının oranları Tablo 4'te gösterilmiştir. Önemsiz kanama olaylarının oranları Tablo 4'e dahil edilmemiştir.
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Tablo 4
KABİN OLMAYAN KANAMALAREPİK, EPİLOG VE YAKALAMA DENEMELERİ

Kanayan Hasta Sayısı

EPİK:
Absiksimab

(Bolus + İnfüzyon)
= 708)

plasebo
= 696)

Ana"
Küçük
gerektiren

23 (3.3) 75 (10,6)
119 (16.8)
55 (7.8)

64 (9.2)
1 4 (2.0)

ELE GEÇİRMEK:
plasebo

=
Absiksimab

=

Ana"
Küçük
gerektiren

12 (1,9)
13 (2.0)
9 (1.4)

24 (3.8)
30 (4.8)
15 (2.4)

EPİLOG:
Absiksimab +

Standart doz Heparin
Absiksimab +

Düşük doz Heparin
= 935)

plasebo
= 939

Ana"
Küçük
gerektiren

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)

“Birden fazla sınıflamada kanaması olan hastalar en ağır sınıflamaya göre sadece bir kez sayılır. Aynı 
sınıflandırmada birden fazla kanama olayı olan hastalar da bu sınıflandırma içinde bir kez sayılır.

kırmızı kan hücreleri veya tam kan

Kafa İçi Kanama ve İnme

Her üç çalışmada da intrakraniyal kanama ve hemorajik olmayan inme toplam insidansı önemli ölçüde 
farklı değildi,
kafa içi kanama oldu

Plasebo hastaları için ve
Plasebo hastaları için ve

Abciximab ile tedavi edilen hastalar için 112. görülme sıklığı
Abciximab hastaları için 112.

trombositopeni

Klinik çalışmalarda, Abciximab ile tedavi edilen hastaların trombosit sayılarında düşüş yaşama olasılığı, plasebo ile 
tedavi edilen hastalara göre daha yüksekti. oranları
sonraki CAPTURE ve EPILOG denemeleri (Tablo 5).

ve transfüzyonlar daha düşüktü.
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Tablo 5
TROMBOSİTOPENİ VE PLATELET

Plasebo +
standart doz

henarin

Absiksimab +
standart doz

henarin

Absiksimab +
düşük doz
heparin

Kayıtlı toplam hasta sayısı
EPİK
ELE GEÇİRMEK

EPİLOG

sayı = 696

sayı = 635

sayı = 939

sayı = 708

sayı = 630

sayı = 935

Trombosit azalması olan hastalar
olayları olan hastaların

EPİK
ELE GEÇİRMEK

EPİLOG
Trombosit azalması olan hastalar

0.7
0,3
0,4

1.6
1.7
0.9

__
__

0,4

EPİK
ELE GEÇİRMEK

EPİLOG
Trombosit alan hastalar

3.4
1.3
1.5

5.2
5.6
2.6

__
__

2.5

EPİK
ELE GEÇİRMEK

EPİLOG

2.6
0,3
1.1

5.5
2.1
1.6

__
__

0.9

trombosit sayısı ile

Trombositopeni veya başka bir nedenle trombosit transfüzyonu alan hastaları içerir.

hasta kategorisine de girmektedir.

Diğer Advers Reaksiyonlar

Tablo 6, bolus artı infüzyon kolundaki hastalarda 0'dan fazla insidansta meydana gelen kombine EPIC, EPILOG ve 
CAPTURE çalışmalarından kanama ve trombositopeni dışındaki advers olayları göstermektedir. %5
plasebo ile tedavi edilenlerden daha yüksektir.
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Tablo 6
EPİK, EPİLOG VE YAKALAMA DENEMELERİNDE TEDAVİ EDİLEN HASTALAR ARASINDAKİ ADVERS OLAYLAR

plasebo
= 2226)

Bolus İnfüzyonu

Hasta Sayısı
Kardiyovasküler sistem

Hipotansiyon
Bradikardi

230 (10.3)
79 (3,5)

447 (14,4)
140 (4.5)

Mide bağırsak sistemi
Mide bulantısı

Kusma
Karın ağrısı

255 (11.5)
152 ( 6.8)
49 ( 2.2)

423 (13.6)
226 ( 7.3)
97 (3.1)

Çeşitli
Sırt ağrısı
Göğüs ağrısı
Baş ağrısı
Delinme Bölgesi Ağrısı
Periferik ödem

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)

EPIC, EPILOG ve CAPTURE çalışmalarından elde edilen aşağıdaki ek advers olaylar, araştırmacılar tarafından, aşağıdaki dozlarda 
bolus artı Abciximab infüzyonu ile tedavi edilen hastalar için rapor edilmiştir: % 0,5'ten az olan
plasebo kolundaki hastalardan daha yüksektir.

kardiyovaskülerSistem-ventriküler 
arteriyovenöz fistül
emboli

taşikardi
eksik AV bloğu

tromboflebit (%0.1);

yalancı anevrizma
nodal aritmi

çarpıntı
tam AV bloğu

gastrointestinal ishal (1 . ileus gastroözofageal reflü (%0.1);

Hemik ve Lenfatiksistem anemisi lökositoz (%OS), peteşi (%0.2);

sistem-baş dönmesi
kafa karışıklığı (%0.5) kas kasılmaları

endişe anormal düşünme
koma hipertoni

çalkalama
diplopi (%0,1);

hipestezi

SolunumSistem-zatürre
plörezi pulmoner emboli

plevral efüzyon
ronchi (% 0.1);

bronşit (%0.3) bronkospazm

Sistem-miyalji (%0.2);

ürogenitalsistem-idrar
sistalji (0.

tutulma
idrarını tutamamak(0.

dizüri anormal böbrek fonksiyonu 
prostatit

sık

terleme arttı (1
ödem yara

asteni (%0.7) insizyonel ağrı 
apsesi selülit

solgunluk şeker hastalığı
iltihap(0. ilaç toksisitesi (%0.1).

kaşıntı (%0.5)
çevresel soğukluk

hiperkalemi
anormal görüş

enjeksiyon bölgesi ağrısı (%Ol), ağız 
kuruluğu genişlemiş karın(0. patlama
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DOZ AŞIMI:

İnsanlarda yapılan klinik deneylerde doz aşımı deneyimi olmamıştır.

DOZAJ VE YÖNETİM:

Abciximab'ın güvenliliği ve etkililiği, yalnızca KLİNİK ÇALIŞMALAR'da açıklandığı gibi heparin ve aspirinin 
birlikte uygulanmasıyla araştırılmıştır.

Başarısız perkütan koroner girişimleri olan hastalarda, bu durumda Abciximab etkinliğine dair hiçbir kanıt 
bulunmadığından, sürekli Abciximab infüzyonu durdurulmalıdır.

Kompresyonla kontrol edilemeyen ciddi kanama durumunda Abciximab ve heparin derhal kesilmelidir.

Abciximab'ın yetişkinlerde önerilen dozu 0.25'tir.
perkütan koroner müdahalenin başlamasından önce, ardından 0.125'lik sürekli intravenöz infüzyon

(en fazla 10 12 saat boyunca.

IO-60 dakika uygulanan intravenöz bolus

Konvansiyonel tıbbi tedaviye yanıt vermeyen ve 24 saat içinde perkütan koroner girişime girmesi 
planlanan stabil olmayan anjinalı hastalar Abciximab 0.25 ile tedavi edilebilir. damardan
bolus, ardından 18 ila 24 saatlik intravenöz 10 infüzyon bir saat sonra sona eriyor
perkütan koroner girişim.

Yönetim Talimatları

1. Parenteral ilaç ürünleri, uygulamadan önce partikül madde açısından görsel olarak incelenmelidir. 
Görünür opak partiküller içeren Abciximab müstahzarları KULLANILMAMALIDIR.

2. Abciximab gibi protein solüsyonları uygulandığında aşırı duyarlılık reaksiyonları beklenmelidir. 
Epinefrin, dopamin, teofilin, antihistaminikler ve kortikosteroidler hemen kullanım için hazır 
bulundurulmalıdır. Alerjik reaksiyon veya anafilaksi semptomları ortaya çıkarsa, infüzyon durdurulmalı 
ve uygun tedavi uygulanmalıdır.

3. Tüm parenteral ilaç ürünlerinde olduğu gibi, Abciximab uygulaması sırasında aseptik prosedürler 
kullanılmalıdır.

4.Bolus enjeksiyon için gerekli Abciximab miktarını bir şırıngaya çekin. Bolus enjeksiyonunu steril, pirojenik 
olmayan, düşük protein bağlayıcı 0,2 veya 0,22 filtre (Millipore) kullanarak filtreleyin. veya eşdeğer).

5. Sürekli infüzyon için gerekli Abciximab miktarını bir şırıngaya çekin. Uygun bir steril %0,9 salin veya 
%5 dekstroz kabına enjekte edin ve sürekli infüzyon pompası ile hesaplanan hızda infüze edin. Sürekli 
infüzyon, karışım üzerine steril, pirojenik olmayan,

protein bağlayıcı 0.2 veya 0.22 şırınga filtresi (Millipore
sıralı, steril, pirojenik olmayan, düşük protein bağlayıcı 0,2 veya 0,22 
kullanarak İnfüzyonun sonunda kullanılmayan kısmı atın.

veya eşdeğeri) veya uygulama üzerine
filtre (Abbott veya eşdeğer).

6. İntravenöz infüzyon sıvıları veya yaygın olarak kullanılan kardiyovasküler ilaçlar ile herhangi bir uyumsuzluk 
gösterilmemiştir. Bununla birlikte, Abciximab mümkün olduğunda ayrı bir intravenöz yoldan uygulanmalı ve diğer 
ilaçlarla karıştırılmamalıdır.
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7. Cam şişelerde polivinil klorür torbaları ve uygulama setleri ile herhangi bir uyumsuzluk gözlenmemiştir.

NASIL TEDARİK EDİLDİ:

Absiksimab 2 5'te verilir 10 mg içeren flakonlar 0002-7 140-O 1).

Şişeler 2 ila 8°C'de saklanmalıdır (bugüne kadar 36. 
Şişede kalan kullanılmamış kısmı atın.

Dondurmayın. DÖsallama. Son kullanma tarihinin ötesinde kullanmayın
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