
Abciximab
Voor intraveneuze toedieningOMSCHRIJVING:

Abciximab,
bindt aan het glycoproteïne (GP)

is het Fab-fragment van de chimere mens-muis
receptor van menselijke bloedplaatjes en remt de bloedplaatjesaggregatie.

antilichaam Abciximab

de chimerische
Fab-fragment wordt gezuiverd uit celkweeksupermatant door een reeks stappen die specifieke virale inactivatie- en 
verwijderingsprocedures, digestie met papaïne en kolomchromatografie omvatten.

antilichaam wordt geproduceerd door continue perfusie in zoogdiercelcultuur. De 47.615 dalton

is een heldere, kleurloze, steriele, niet-pyrogene oplossing voor intraveneus (IV) gebruik. Elke injectieflacon voor eenmalig gebruik
van Abciximab in een gebufferde oplossing 7.2) van 0,01 M natriumfosfaat, 0,15 M natriumbevat 2

chloride en 0,00 1% polysorbaat 80 in water voor injectie. Er worden geen bewaarmiddelen toegevoegd.

KLINISCHE FARMACOLOGIE:

Algemeen

Abciximab bindt aan de intacte bloedplaatjes
receptoren en de belangrijkste receptor op het bloedplaatjesoppervlak die betrokken is bij de aggregatie van bloedplaatjes. Abciximab 
remt de bloedplaatjesaggregatie door de binding van fibrinogeen, von Willebrand-factor en andere adhesieve moleculen aan

receptorplaatsen op geactiveerde bloedplaatjes. Aangenomen wordt dat het werkingsmechanisme sterische hindering omvat
en/of conformationele effecten om de toegang van grote moleculen tot de receptor te blokkeren in plaats van directe interactie met de 
RGD (arginine-glycine-asparaginezuur) bindingsplaats van

receptor, die lid is van de integrinefamilie van adhesie

Preklinische ervaring

Maximale remming van de bloedplaatjesaggregatie werd waargenomen wanneer Abciximab. 
Bij niet-menselijke primaten remden Abciximab-bolusdoses van 0,25 ten minste 80% van de 
bloedplaatjesreceptoren en de bloedplaatjesaggregatie volledig. tijdelijk na een bolusdosis, 
maar receptorblokkade kan aanhouden bij:
infusie. De remmende effecten van Abciximab werden substantieel ongedaan gemaakt door de transfusie van bloedplaatjes bij 
apen. De antitrombotische werkzaamheid van prototype-antilichamen [murine Fab and en Abciximab was
geëvalueerd in honden-, aap- en bavianenmodellen van trombose van de kransslagader, halsslagader en dijslagader. Doses van de 
muizenversie van of Abciximab voldoende om hoogwaardige 80% te produceren) GPIIb/IIIa-receptorblokkade
voorkwam acute trombose en leidde tot lagere trombosepercentages in vergelijking met aspirine en/of heparine.

80% van receptoren waren geblokkeerd

bereikte over het algemeen een blokkade van 
remming van de bloedplaatjesfunctie was

door continu intraveneus

Farmacokinetiek

Na intraveneuze bolustoediening nemen de vrije plasmaconcentraties van Abciximab snel af met een initiële halfwaardetijd van minder 
dan 10 minuten en een tweede fase halfwaardetijd van ongeveer 30 minuten, waarschijnlijk gerelateerd aan binding aan de 
bloedplaatjes GPIIb/IIIa-receptoren. De bloedplaatjesfunctie herstelt over het algemeen in de loop van 48 uur, hoewel Abciximab 15 
dagen of langer in de bloedbaan blijft in een aan bloedplaatjes gebonden toestand. Intraveneuze toediening van een 0,25

bolusdosis Abciximab gevolgd door continue infusie van 10 (of een

gewicht-aangepaste infusie van 0.125 min tot maximaal 10 produceert ongeveer constant gratis
plasmaconcentraties tijdens de infusie. Aan het einde van de infusieperiode dalen de vrije 
plasmaconcentraties snel gedurende ongeveer zes uur en nemen daarna langzamer af.
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farmacodynamiek

Intraveneuze toediening bij mensen van enkelvoudige bolusdoses Abciximab vanaf 0,15
veroorzaakte een snelle dosisafhankelijke remming van de bloedplaatjesfunctie zoals gemeten door vivo 
bloedplaatjesaggregatie als reactie op adenosinedifosfaat (ADP) of door verlenging van de bloedingstijd. Bij de twee hoogste 
doses (0,25 en 0,30 twee uur na injectie, meer dan 80% van de receptoren werden geblokkeerd en bloedplaatjes

aggregatie naar aanleiding van 20 ADP werd bijna afgeschaft. De mediane bloedingstijd nam toe tot meer dan 30 
minuten bij beide doses vergeleken met een uitgangswaarde van ongeveer vijf minuten.

tot 0.30

Intraveneuze toediening bij mensen van een enkele bolusdosis van 0,25 10
voor perioden van 12 tot 96 uur geproduceerd aanhoudend hoogwaardig

remming van de bloedplaatjesfunctie (ex vivo bloedplaatjesaggregatie als reactie op 5
baseline en bloedingstijd langer dan 30 minuten) voor de duur van de infusie bij de meeste patiënten. Vergelijkbare resultaten werden 
verkregen wanneer een voor het gewicht aangepaste infusiedosis (0,125 min tot maximaal 10 was
gebruikt bij patiënten met een gewicht tot 80 kg. Resultaten bij patiënten die de 0.25 . ontvingen bolus gevolgd door een 5

infusie gedurende 24 uur vertoonde een vergelijkbare initiële receptorblokkade en remming van de bloedplaatjesaggregatie, maar
de respons hield niet aan gedurende de infusieperiode.

gevolgd door een continue infusie van
receptorblokkade 80%) en of 

20 ADP minder dan 20% van

Lage niveaus van

Na stopzetting van de Abciximab-infusie keert de bloedplaatjesfunctie geleidelijk terug naar normaal. Bij 15 van de 20 patiënten 
keerde de bloedingstijd terug naar 12 minuten binnen 12 uur na het einde van de infusie en binnen 24
uur bij 18 van de 20 patiënten (90%). bloedplaatjesaggregatie in reactie op 5 ADP keerde terug tot 50% van
baseline binnen 24 uur na het einde van de infusie bij 11 van de 32 patiënten (34%) en binnen 48 uur bij 23 van de 32 patiënten 
(72%). In reactie op 20 ADP, exlevendtrombocytenaggregatie keerde binnen 24 uur terug tot 50% van de uitgangswaarde bij 20 
van de 32 patiënten (62%) en binnen 48 uur bij 28 van de 32 patiënten (88%).

receptorblokkade zijn aanwezig gedurende meer dan 10 dagen na stopzetting van de infusie.

KLINISCHE STUDIES:

Abciximab is onderzocht in drie klinische fase 3-onderzoeken, die allemaal het effect van Abciximab evalueerden bij patiënten die 
percutane coronaire interventie ondergaan: bij patiënten met een hoog risico op abrupte sluiting van het behandelde coronaire vat 
(EPIC), bij een bredere groep patiënten ( EPILOG), en bij patiënten met instabiele angina die niet reageren op conventionele medische 
therapie (CAPTURE). Percutane interventie omvatte ballonangioplastiek, atherectomie of plaatsing van een stent. Alle onderzoeken 
hadden betrekking op het gebruik van verschillende, gelijktijdige heparinedoseringsschema's en, tenzij gecontra-indiceerd, werd 
aspirine (325 mg) oraal toegediend twee uur voorafgaand aan de geplande procedure en daarna eenmaal daags.

EPIC was een multicenter, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie met Abciximab bij patiënten die percutane transluminale 
coronaire angioplastiek of atherectomie ondergingen (3). In de EPIC-studie werden 2099 patiënten tussen 26 en 83 jaar oud met 
een hoog risico op abrupte sluiting van het behandelde coronaire vat willekeurig toegewezen aan een van de drie 
behandelingen: 1) een Abciximab-bolus (0,25 gevolgd door een Abciximab-infusie (10 voor 12
uur (bolus plus infusiegroep); 2) een Abciximab-bolus (0,25 .) gevolgd door een placebo-infusie (bolus
groep), of; 3) een placebobolus gevolgd door een placebo-infusie (placebogroep). Patiënten met een hoog risico tijdens 
of na percutane coronaire interventie werden gedefinieerd als patiënten met onstabiele angina of een niet-Q-golf-
myocardinfarct die met een acuut Q-golf-myocardinfarct binnen 12 uur na symptoom
begin en degenen met een hoog risico vanwege coronaire morfologie en/of klinische kenmerken Behandeling 

met het onderzoeksmiddel in elk van de drie armen werd gestart IO-60 minuten vóór het begin van
percutane coronaire interventie. patiënten kregen aanvankelijk een intraveneuze heparinebolus (10.000 tot 12.000 eenheden) 
en van maximaal 3.000 eenheden daarna tot een maximum van 20.000 eenheden tijdens percutane coronaire
interventie. Heparine-infusie werd gedurende 12 uur voortgezet om een   therapeutische verhoging van de geactiveerde partiële 
tromboplastinetijd te behouden keer normaal).
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Het primaire eindpunt was het optreden van een van de volgende gebeurtenissen binnen:30dagen percutane coronaire 
interventie: overlijden, myocardinfarct (MI), of de noodzaak van dringende interventie voor terugkerende ischemie [dwz 
dringende percutane transluminale coronaire angioplastiek, urgente coronaire bypassoperatie (CABG), een coronaire 
stent of een ballonpomp]. De 30-daagse (Kaplan-Meier) primaire eindpuntgebeurtenissen voor
elke behandelingsgroep door intention-to-treat-analyse van alle gerandomiseerde patiënten wordt getoond in tabel. De 4,5% 
lagere incidentie van de primaire eindpuntpercentages in de bolus plus infusiebehandelingsgroep, vergeleken met de 
placebogroep, was statistisch significant, terwijl de 1,3% lagere incidentie in de bolusbehandelingsgroep was dat niet. Een lagere 
incidentie van het primaire eindpunt werd waargenomen in de behandelarm voor bolus plus infusie voor alle drie de 
subgroepen met een hoog risico: patiënten met instabiele angina, patiënten die zich binnen 12 uur na het begin van de 
symptomen van een acuut myocardinfarct presenteren, en patiënten met andere hoge -risico klinische en/of morfologische 
kenmerken (3). Het behandeleffect was het grootst in de eerste twee subgroepen en het kleinst in de derde subgroep.

tafel 1
PRIMAIRE EINDPUNT EVENT RATE BIJ 30 DAGEN EPISCHE PROEF

Abcixhnab
Bolus

Abciximab-bolus
+ InfusiePlacebo

Aantal patiënten

Dood, MI of dringende interventie'
p-waarde versus placebo

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

59 (8,3)
0,008

Componenten van primair
Dood
Acuut myocardinfarct bij overlevende patiënten 
Dringende interventies bij overlevende patiënten 
zonder acuut myocardinfarct

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)

die in de eerste 30 dagen meer dan één gebeurtenis hebben meegemaakt, worden slechts één keer geteld.

worden slechts één keer meegeteld onder de meest ernstige component (dood acuut MI urgente interventie).

De frequenties van het primaire eindpunt in de behandelingsgroep met bolus plus infusie waren grotendeels verminderd in de 
eerste 48 uur en dit voordeel hield aan door geblindeerde evaluaties op 30 en zes maanden (4). Bij de
follow-upbezoek na een maand bleef dit aantal voorvallen lager in de arm met bolus plus infusie (12,3%) dan in de placebo-arm

versus placebo).

EPILOG was een gerandomiseerde, dubbelblinde, multicenter, placebogecontroleerde studie die Abciximab evalueerde bij een 
brede populatie van patiënten die percutane coronaire interventie ondergingen (exclusief patiënten met een myocardinfarct en 
onstabiele angina die voldoen aan het EPIC-hoge risico EPILOG testte de hypothese dat het gebruik van a
een laaggedoseerd, op gewicht aangepast heparineregime, vroege verwijdering van de femorale arteriële schede, verbeterd beheer van de 
toegangsplaats en gewichtsaanpassing van de Abciximab-infusiedosis zouden de bloedingssnelheid aanzienlijk kunnen verlagen, maar de 
werkzaamheid die werd waargenomen in de EPIC-studie behouden. EPILOG was een onderzoek met drie behandelarmen: Abciximab plus 
standaarddosis, op gewicht aangepast heparine; Abciximab plus lage dosis, aangepast aan het gewicht en placebo
standaarddosis, voor gewicht gecorrigeerde heparine. De bolusdosis Abciximab was dezelfde als die in de EPIC-studie

Bolustoediening van 100 E/kg gewichtsgecorrigeerde heparine om een   geactiveerde stollingstijd (ACT) van 300 seconden te bereiken (maximale 
initiële bolus 10.000 eenheden).

Bolustoediening van 70 gewichtsgecorrigeerde heparine om een   geactiveerde stollingstijd (ACT) van 200 seconden te bereiken 
(maximale initiële bolus 7.000 eenheden).
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(0.25
Specifieke procedures voor patiënt- en toegangssitebeheer, evenals een sterke aanbeveling voor vroege sheath

maar de continue infusiedosis werd aangepast aan het gewicht bij patiënten tot 80 (0.125

verwijdering werden ook opgenomen in de proef zoals beschreven in VOORZORGSMAATREGELEN. De EPILOG-studie behaalde de
doel van het verlagen van de bloedingssnelheid met behoud van de werkzaamheid: in de behandeling met Abciximab was de 
bloeding niet significant verschillend van die in de placebo-arm (zie BIJWERKINGEN: Bloeding).

belangrijk

Het primaire eindpunt van de EPILOG-studie was de samenstelling van overlijden of een myocardinfarct binnen 30 dagen na percutane 
coronaire interventie. De samenstelling van overlijden, MI of dringende interventie was een belangrijk secundair eindpunt. Zoals te zien 
is in de EPIC-studie, waren de eindpuntgebeurtenissen in de Abciximab-behandelingsgroep meestal verminderd in de eerste 48 uur en 
dit voordeel hield aan door geblindeerde evaluaties na 30 dagen en zes maanden. De (Kaplan-Meier) eindpuntgebeurtenissen na 30 
dagen worden weergegeven in Tabel 2 voor elke behandelingsgroep door middel van intention-to-treat-analyse van alle 2792 
gerandomiseerde patiënten. Tijdens het follow-upbezoek van zes maanden bleef het aantal voorvallen voor overlijden, MI of herhaalde 
(spoedeisende of niet-dringende) interventie lager in de behandelarmen met Abciximab (22,3% en

respectievelijk voor de standaard- en laaggedoseerde heparine-arm) dan in de placebo-arm (25,8%) en de
incidentie van overlijden, MI of dringende interventie was aanzienlijk lager in de behandelarmen met Abciximab (8,3% en

respectievelijk voor de standaard- en laaggedoseerde heparine-arm) dan in de placebo-arm (14,7%). De
proportionele verlagingen van de eindpuntgebeurtenissen waren vergelijkbaar, ongeacht het type coronaire interventie dat werd gebruikt 
(ballonangioplastiek, atherectomie of plaatsing van een stent). Risicobeoordeling met behulp van de klinische/morfologische criteria van de 
American College of Cardiology/American Heart Association vertoonde een grote variabiliteit tussen waarnemers. Bijgevolg kon een subgroep 
met een laag risico niet reproduceerbaar worden geïdentificeerd om de werkzaamheid te evalueren.

tafel 2
ENDPOINT EVENT PRIJZEN BIJ 30 DAGEN EPILOG PROEF

Placebo +
Standaard dosis

Heparine

Abciximab +
Standaard

Dosis Heparine

Abciximab +
Lage dosering

Heparine

Aantal patiënten

Dood of MI”
p-waarde versus placebo

85 (9,1) 38 (4.2)
co.00 1

35 (3.8)
co.00 1

Dood, MI of dringende interventie'
p-waarde versus placebo

Componenten van composiet
Dood
Acuut myocardinfarct bij overlevende patiënten 
Dringende interventies bij overlevende patiënten 
zonder acuut myocardinfarct

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)

die in de eerste 30 dagen meer dan één gebeurtenis hebben meegemaakt, worden slechts één keer geteld.

worden slechts één keer meegeteld onder de meest ernstige component (dood acuut MI urgente interventie).

Bolustoediening van 0,25 
gevolgd door een 0,125 min infusie (maximaal 1 0

Abciximab 10 tot 60 minuten voor percutane coronaire interventie onmiddellijk
voor 1 2 uur
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CAPTURE was een gerandomiseerde, dubbelblinde, multicenter, placebogecontroleerde studie naar het gebruik van Abciximab 
bij patiënten met instabiele angina die niet reageerden op conventionele medische therapie voor wie percutane coronaire 
interventie was gepland, maar niet onmiddellijk werd uitgevoerd (6). In tegenstelling tot de EPIC- en EPILOG-studies, omvatte de 
CAPTURE-studie de toediening van placebo of Abciximab vanaf 18 tot 24 uur voorafgaand aan

coronaire interventie en gaat door tot een uur na voltooiing van de interventie.

Patiënten werden beoordeeld als onstabiele angina pectoris die niet reageerde op conventionele 
medische therapie als ze ten minste één episode van myocardischemie hadden gehad ondanks bedrust 
en ten minste twee uur therapie met intraveneuze heparine en orale of intraveneuze nitraten. Deze 
patiënten werden opgenomen in de CAPTURE-studie als tijdens een screening-angiogram werd 
vastgesteld dat ze een coronaire laesie hadden die vatbaar was voor percutane coronaire interventie. 
Patiënten kregen een bolusdosis en intraveneuze infusie van placebo of Abciximab gedurende 18 tot 24 
uur. Aan het einde van de infusieperiode werd de interventie uitgevoerd. De infusie met Abciximab of 
placebo werd één uur na de interventie stopgezet.

De dosis Abciximab was een 0,25
CAPTURE-studie omvatte alleen gewichtsaanpassing van de standaard heparine-dosis tijdens de uitvoering van de interventie, 
maar onderzocht het effect van een lagere heparine-dosis niet, en arteriële omhulsels werden ongeveer 40 uur op hun plaats 
gelaten. Het primaire eindpunt van de CAPTURE-studie was het optreden van een van de volgende gebeurtenissen binnen 30 
dagen na percutane coronaire interventie: overlijden, MI of dringende interventie. De 30-dagen (Kaplan-Meier) primaire 
eindpuntgebeurtenissen voor elke behandelingsgroep door intention-to-treat-analyse van alle 126,5 gerandomiseerde 
patiënten worden weergegeven in Tabel 3.

bolus gevolgd door een continue infusie met een snelheid van 10 De

tafel 3
PRIMAIRE EINDPUNT EVENT RATE BIJ 30 DAGEN OPNAMEPROEF

Placebo Abciximab

Aantal patiënten

Dood, MI of dringende interventie'
p-waarde versus placebo

Componenten van primair
Dood
MI bij overlevende patiënten
Dringende interventie bij overlevende 
patiënten zonder acute MI

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)

die in de eerste 30 dagen meer dan één gebeurtenis hebben meegemaakt, worden slechts één keer geteld. Dringend

interventies omvatten elke ongeplande percutane coronaire interventie na de geplande interventie, 
evenals elke stentplaatsing voor onmiddellijke doorgang en elke ongeplande CABG of het gebruik van een

ballon pomp.
worden slechts één keer geteld onder de meest ernstige component interventie).

De resultaten van 30 dagen komen overeen met EPIC-resultaten, met de grootste effecten op het myocardinfarct en urgente 
interventiecomponenten van het samengestelde eindpunt. Als secundaire eindpunten werden de componenten van het 
samengestelde eindpunt afzonderlijk geanalyseerd voor de periode voorafgaand aan de percutane coronaire interventie en de 
periode vanaf het begin van de interventie tot en met dag 30. Het grootste verschil in MI trad op in de periode na de interventie: 
de percentages van MI waren lager in de Abciximab-groep vergeleken met placebo (Abciximab

placebo 6,1%. Er was ook een vermindering van MI die optrad voorafgaand aan de percutane coronaire interventie
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(Abciximab
vond plaats in de periode na de interventie. In geen van beide perioden werd een effect op de mortaliteit waargenomen. Na zes 
maanden follow-up was het samengestelde eindpunt van overlijden, MI of herhaalde interventie (spoedeisend of niet-dringend) niet 
verschillend tussen de Abciximab- en de placebogroep (Abciximab 3 placebo p-0,77).

placebo 2,0%). Een met Abciximab geassocieerde vermindering van de incidentie van dringende interventie

Sterfte was ongebruikelijk in alle drie de onderzoeken, EPIC, EPILOG en CAPTURE. Gelijkaardige sterftecijfers werden waargenomen in alle armen 
binnen elke proef. In alle drie de onderzoeken waren de percentages van acuut MI significant lager in de groepen die met Abciximab werden 
behandeld. Het percentage dringende interventies was in deze onderzoeken ook lager in de met Abciximab behandelde groepen.

Antistolling: vanwege de incidentie van bloedingen die in de EPIC-studie werd gezien, werden de doseringsschema's van gelijktijdige 
heparine en de streefwaarden voor antistolling achtereenvolgens gevarieerd in de CAPTURE- en EPILOG-studies. Deze aangepaste 
doseringsschema's in combinatie met andere maatregelen voor de behandeling van de patiënt waren geassocieerd met verminderde 
bloedingsfrequenties (zie BIJWERKINGEN: Bloeding)

EPILOG-onderzoek: Heparine werd in alle behandelarmen aangepast aan het gewicht. Voorafgaand aan percutane coronaire 
interventie werd een baseline ACT bepaald. In de laaggedoseerde heparine-arm van het onderzoek werd heparine als volgt 
toegediend:

De initiële heparinebolus was gebaseerd op de resultaten van de baseline ACT, volgens het volgende 
schema:

ACT 150 seconden: dien 70 E/kg heparine ACT 
150 . toe
HANDELEN

199 seconden: dien 50 seconden 
toe: dien geen heparine toe

heparine

Er werden extra heparinebolussen van 20 E/kg gegeven om tijdens de procedure een ACT van 200 seconden te bereiken en te 
behouden.

Stopzetting van heparine onmiddellijk na de procedure en verwijdering van de arteriële schede binnen zes uur werden sterk 
aanbevolen in het onderzoek. Als langdurige behandeling met heparine of vertraagde verwijdering van de huls klinisch 
geïndiceerd was, werd heparine aangepast om de APTT op een streefwaarde van 60 tot 85 seconden te houden.

CAPTURE-proef:
Antistolling werd gestart met een intraveneuze heparine-infusie om een   beoogde APTT van 60 tot 85 seconden te 
bereiken. De heparine-infusie werd in deze studie niet uniform aangepast aan het gewicht. De heparine-infusie werd 
gehandhaafd tijdens de Abciximab-infusie en werd aangepast om een   ACT van 300 seconden of een APTT van 70 
seconden te bereiken tijdens de percutane coronaire interventie. Na de interventie was de heparinebehandeling zoals 
hierboven beschreven voor de EPILOG-studie.

Antistolling werd gestart voorafgaand aan de toediening van Abciximab.

AANWIJZINGEN EN GEBRUIK:

Abciximab is geïndiceerd als aanvulling op percutane coronaire interventie voor de preventie van cardiale ischemische 
complicaties

bij patiënten die percutane coronaire interventie ondergaan
. bij patiënten met onstabiele angina die niet reageren op conventionele medische therapie wanneer percutane 

coronaire interventie binnen 24 uur is gepland

Het gebruik van abciximab bij patiënten die geen percutane coronaire interventie ondergaan, is niet onderzocht.

Abciximab is bedoeld voor gebruik met aspirine en heparine en is alleen in die setting onderzocht, zoals beschreven in 
KLINISCHE STUDIES.
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CONTRA-INDICATIES:

Omdat Abciximab het risico op bloedingen kan verhogen, is Abciximab gecontra-indiceerd in de volgende klinische 
situaties:

Actieve inwendige bloeding

Recente (binnen zes weken) gastro-intestinale (GI) of urogenitale (GU) bloeding van klinische betekenis.

Voorgeschiedenis van cerebrovasculair accident (CVA) binnen twee jaar, of CVA met een significant resterend neurologisch defect

Bloedingsdiathese

Toediening van orale anticoagulantia binnen zeven dagen, tenzij de protrombinetijd is 1,2 keer controle

Trombocytopenie 100.000

Recente (binnen zes weken) grote operatie of trauma

Intracraniaal neoplasma, arterioveneuze misvorming of aneurysma

Ernstige ongecontroleerde hypertensie

Vermoedelijke of gedocumenteerde geschiedenis van vasculitis

Gebruik van intraveneus dextran vóór percutane coronaire interventie, of intentie om het te gebruiken tijdens een 
interventie

Abciximab is ook gecontra-indiceerd bij patiënten met een bekende overgevoeligheid voor een van de bestanddelen van dit product of voor 
muriene eiwitten.

WAARSCHUWINGEN:

Abciximab heeft het potentieel om het risico op bloedingen te verhogen, vooral in aanwezigheid van anticoagulantia, 
bijv. van heparine, andere anticoagulantia of trombolytica (zie ONGEWENSTE REACTIES: Bloeding).

Het risico op ernstige bloedingen als gevolg van behandeling met Abciximab kan verhoogd zijn bij patiënten die trombolytica krijgen en moet 
worden afgewogen tegen de verwachte voordelen.

Als zich een ernstige bloeding voordoet die niet onder controle te krijgen is met druk, moet de infusie van Abciximab en eventueel gelijktijdig 
toegediende heparine worden stopgezet.

PREVENTIEVE MAATREGELEN:

Voorzorgsmaatregelen voor bloedingen

De resultaten van de EPILOG-studie laten zien dat bloedingen kunnen worden verminderd door het gebruik van een lage dosis, op gewicht 
aangepast heparineregime, naleving van strengere antistollingsrichtlijnen, vroege verwijdering van de femorale arteriële schede, zorgvuldig 
beheer van de patiënt en de toegangsplaats en gewichtsaanpassing van de Abciximab infusie dosis.
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Behandeling met Abciximab vereist zorgvuldige aandacht voor alle mogelijke bloedingsplaatsen (inclusief katheterinsertieplaatsen, 
arteriële en veneuze punctieplaatsen, plaatsen, naaldprikplaatsen en gastro-intestinale, urogenitale,
en retroperitoneale plaatsen).

Arteriële en veneuze puncties, intramusculaire injecties en het gebruik van urinekatheters, nasotracheale intubatie, maagsondes en 
automatische bloeddrukmanchetten moeten tot een minimum worden beperkt. Bij het verkrijgen van intraveneuze toegang moeten 
niet-samendrukbare plaatsen (bijv. subclavia of halsaders) worden vermeden. Zoutoplossing of heparinesloten moeten worden 
overwogen voor bloedafname. Vaatpunctieplaatsen moeten worden gedocumenteerd en gecontroleerd. Bij het verwijderen van 
verband moet voorzichtigheid worden betracht.

Toegangsplaats femorale slagader:

Zorg voor de arteriële toegangsplaats is belangrijk om bloedingen te voorkomen. Bij een poging tot vasculaire toegang moet erop worden gelet 
dat alleen de voorste wand van de dijbeenslagader wordt doorboord, waarbij een Seldinger-techniek (door en door) voor het verkrijgen van 
toegang tot de schede wordt vermeden. Plaatsing van de femuraderhuls moet worden vermeden, tenzij dit nodig is. Terwijl de vasculaire 
omhulling op zijn plaats zit, moeten patiënten in volledige bedrust worden gehouden met het hoofdeinde van het bed en het aangedane 
ledemaat in een rechte positie vastgehouden. Patiënten kunnen medicijnen krijgen voor: pijn als
nodig.

Stopzetting van heparine onmiddellijk na voltooiing van de procedure en verwijdering van de arteriële schede
binnen zes uur wordt sterk aanbevolen als APTT 50 of ACT 175 (zie VOORZORGSMAATREGELEN: Laboratoriumtests). In alle omstandigheden 
moet de behandeling met heparine ten minste twee uur voorafgaand aan het verwijderen van de arteriële schede worden stopgezet.

Na verwijdering van de schede moet gedurende ten minste 30 minuten druk worden uitgeoefend op de dijbeenslagader door middel 
van handmatige compressie of een mechanisch apparaat voor hemostase. Na hemostase moet een drukverband worden aangebracht. 
De patiënt moet gedurende zes tot acht uur na het verwijderen van de huls of het stoppen met Abciximab in bed worden gehouden, of 
vier uur na het stoppen met heparine, afhankelijk van wat later is. Het drukverband moet vóór het lopen worden verwijderd. De 
insertieplaats van de schede en de distale pulsen van het/de aangedane been(en) moeten regelmatig worden gecontroleerd terwijl de 
schede van de femorale arterie op zijn plaats zit en gedurende zes uur na verwijdering van de schede van de femorale arterie. Elk 
hematoom moet worden gemeten en gecontroleerd op vergroting.

De volgende aandoeningen zijn in verband gebracht met een verhoogd risico op bloedingen en kunnen het effect van 
Abciximab . versterken:in de setting: percutane coronaire interventie binnen 12 uur na het begin van
symptomen voor acuut myocardinfarct, langdurige percutane coronaire interventie (langer dan 70 minuten) 
en mislukte percutane coronaire interventie.

Gebruik van trombolytica, anticoagulantia en andere plaatjesaggregatieremmers

In de EPIC-, EPILOG- en CAPTURE-onderzoeken werd Abciximab gelijktijdig met heparine en aspirine gebruikt. Zie KLINISCHE STUDIES: 
Anticoagulatie voor meer informatie over de antistollingsalgoritmen die in deze klinische onderzoeken worden gebruikt. Omdat 
Abciximab de bloedplaatjesaggregatie remt, is voorzichtigheid geboden bij gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen die de 
hemostase beïnvloeden, waaronder trombolytica, orale anticoagulantia, niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen, dipyridamol 
en ticlopidine.

In de EPIC-studie was er beperkte ervaring met de toediening van Abciximab met dextran met laag molecuulgewicht. Dextran 
met laag moleculair gewicht werd meestal gegeven voor het plaatsen van een coronaire stent, waarvoor ook orale 
anticoagulantia werden gegeven. Van de 11 patiënten die dextran met laag moleculair gewicht kregen met Abciximab, hadden 
vijf ernstige bloedingen en vier hadden kleine bloedingen. Geen van de vijf placebopatiënten die werden behandeld met 
dextran met laag molecuulgewicht had een ernstige of kleine bloeding (zie CONTRA-INDICATIES ).
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Er zijn beperkte gegevens over het gebruik van Abciximab bij patiënten die trombolytica krijgen. Vanwege bezorgdheid over 
synergetische effecten op bloedingen, moet systemische trombolytische therapie oordeelkundig worden gebruikt.

Trombocytopenie

Het aantal bloedplaatjes moet vóór de behandeling worden gecontroleerd, twee tot vier uur na de bolusdosis Abciximab en 24 uur of vóór ontslag, 

afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Als een patiënt een acute afname van het aantal bloedplaatjes ervaart (bijv. een afname van het aantal 

bloedplaatjes tot minder dan 100.000

het aantal bloedplaatjes moet worden bepaald.
respectievelijk ethyleendiaminetetra-azijnzuur (EDTA), citraat en heparine om pseudotrombocytopenie als gevolg vanin vitro
anticoagulantia interactie. Als echte trombocytopenie is geverifieerd, moet Abciximab onmiddellijk worden stopgezet en moet de 
aandoening op passende wijze worden gecontroleerd en behandeld. Voor patiënten met trombocytopenie in de klinische onderzoeken 
werd een dagelijks aantal bloedplaatjes verkregen totdat het weer normaal was. Als het aantal bloedplaatjes van een patiënt daalde tot 
60.000 heparine en aspirine werden stopgezet. Als het aantal bloedplaatjes van een patiënt onder de 50.000 daalde

bloedplaatjes werden getransfundeerd. De meeste gevallen van ernstige trombocytopenie vond plaats binnen
de eerste 24 uur na toediening van Abciximab.

en een afname van ten minste 25% ten opzichte van de waarde voor de behandeling), aanvullend. 

Deze trombocytentellingen moeten worden afgenomen in drie afzonderlijke buisjes met:

. Herstel van de bloedplaatjesfunctie

In het geval van ernstige ongecontroleerde bloeding of de noodzaak van een spoedoperatie, moet de behandeling met Abciximab 
worden stopgezet. Als de bloedplaatjesfunctie niet weer normaal wordt, kan deze, althans gedeeltelijk, worden hersteld met 
bloedplaatjestransfusies.

Laboratorium testen

Vóór infusie van Abciximab, aantal bloedplaatjes, protrombinetijd, ACT en reeds 
bestaande hemostatische afwijkingen.

moet worden gemeten om te identificeren

Op basis van een geïntegreerde analyse van gegevens uit alle onderzoeken kunnen de volgende richtlijnen worden gebruikt om het risico op bloedingen te 
minimaliseren:

Wanneer Abciximab wordt gestart
gehandhaafd tussen 60 en 85 seconden tijdens de Abciximab- en heparine-infusieperiode.

tot 24 uur vóór percutane coronaire interventie, de zijn

Tijdens percutane coronaire interventie moet de ACT tussen 200 en 300 seconden worden gehandhaafd.

Als de antistolling bij deze patiënten wordt voortgezet na percutane coronaire interventie, moet de APTT tussen 60 en 
85 seconden worden gehandhaafd.

De
APTT

of ACT moet worden gecontroleerd voordat de arteriële schede wordt verwijderd. De huls mag niet worden verwijderd tenzij 50 

seconden of ACT 175 seconden.

Herbeheer

Toediening van Abciximab kan leiden tot vorming van humaan anti-chimeer antilichaam (HACA) dat mogelijk allergische 
of overgevoeligheidsreacties kan veroorzaken. g anafylaxie), trombocytopenie of verminderd
voordeel bij hernieuwde toediening van Abciximab. In de EPIC-, EPILOG- en CAPTURE-onderzoeken kwamen positieve HACA-
responsen voor bij ongeveer 5,8% van de met Abciximab behandelde patiënten. Er was geen overmatige overgevoeligheid of 
allergische reacties gerelateerd aan de behandeling met Abciximab.

Hertoediening van Abciximab aan 29 gezonde vrijwilligers die na de eerste toediening geen HACA-respons hadden ontwikkeld, heeft 
niet geleid tot enige verandering in de farmacokinetiek van Abciximab of tot enige verlaging van de plaatjesaggregatieremmers
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potentie. De resultaten bij deze kleine groep patiënten suggereren echter dat de incidentie van een HACA-respons kan 
toenemen na hernieuwde toediening. Hertoediening aan patiënten die een positieve HACA-respons hebben ontwikkeld na de 
eerste toediening is niet geëvalueerd in klinische onderzoeken.

Allergische reacties

In geen van de klinische fase 3-onderzoeken is anafylaxie gemeld voor met Abciximab behandelde patiënten. Er kan echter 
anafylaxie optreden. Als dit het geval is, moet de toediening van Abciximab onmiddellijk worden stopgezet en moeten de 
standaard geschikte reanimatiemaatregelen worden genomen.

Geneesmiddelinteracties

Hoewel geneesmiddelinteracties met Abciximab niet systematisch zijn onderzocht, is Abciximab toegediend aan patiënten met 
ischemische hartziekte die gelijktijdig werden behandeld met een breed scala aan geneesmiddelen die worden gebruikt bij de 
behandeling van angina, myocardinfarct en hypertensie. Deze medicijnen omvatten heparine, warfarine, bèta-adrenerge 
receptorblokkers, calciumkanaalantagonisten, angiotensine-converterende enzymremmers, intraveneuze en orale nitraten en 
aspirine. Heparine, andere anticoagulantia, trombolytica en plaatjesaggregatieremmers kunnen in verband worden gebracht 
met een toename van bloedingen. Patiënten met
of overgevoeligheidsreacties bij behandeling met andere diagnostische of therapeutische

titers kunnen allergische 

antilichamen hebben.

Carcinogenese, mutagenese en verminderde vruchtbaarheid

vitro enin vivomutageniteitsstudies hebben geen mutageen effect aangetoond. Er zijn geen langetermijnstudies bij dieren 
uitgevoerd om het carcinogene potentieel of effecten op de vruchtbaarheid bij mannelijke of vrouwelijke dieren te evalueren.

Zwangerschap Categorie C

Er zijn geen reproductieonderzoeken bij dieren uitgevoerd met Abciximab. Het is ook niet bekend of Abciximab schade aan de foetus 
kan veroorzaken bij toediening aan een zwangere vrouw of de reproductiecapaciteit kan beïnvloeden. Abciximab mag alleen aan een 
zwangere vrouw worden gegeven als dit duidelijk nodig is.

Moeders die borstvoeding geven

Het is niet bekend of dit geneesmiddel wordt uitgescheiden in de moedermelk of systemisch wordt geabsorbeerd na inname. Omdat veel 
geneesmiddelen worden uitgescheiden in de moedermelk, is voorzichtigheid geboden wanneer Abciximab wordt toegediend aan een vrouw die 
borstvoeding geeft.

Pediatrisch gebruik

De veiligheid en werkzaamheid bij pediatrische patiënten zijn niet onderzocht.

ONGEWENSTE REACTIES:

bloeden

Abciximab heeft het potentieel om het risico op bloedingen te verhogen, met name in aanwezigheid van anticoagulantia, bijv. 
van heparine, andere anticoagulantia of trombolytica. Bloedingen in de fase 3-onderzoeken werden geclassificeerd als ernstig, 
gering of onbeduidend volgens de criteria van de studiegroep Trombolyse bij myocardinfarct (7). Ernstige bloedingen werden 
gedefinieerd als een intracraniële bloeding of een afname van hemoglobine van meer dan 5 Minderjarige

bloedingen omvatten spontane grove hematurie, spontane hematemesis, waargenomen bloedverlies met a
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hemoglobinedaling van meer dan 3
bloedende plaats. Onbeduidende bloedingen werden gedefinieerd als een afname van hemoglobine van minder dan 3 
afname van hemoglobine tussen 3-4 zonder waargenomen bloeding. Bij patiënten die transfusies kregen,
aantal eenheden bloedverlies werd geschat door een aanpassing van de methode van Landefeld, et

of een afname van hemoglobine van minimaal 4 zonder een geïdentificeerde

of een

In de EPIC-studie, waarin een niet op gewicht aangepast, standaard heparinedoseringsschema werd gebruikt, was de meest 
voorkomende complicatie tijdens de behandeling met Abciximab een bloeding gedurende de eerste 36 uur. De van majoor
bloedingen, kleine bloedingen en transfusie van bloedproducten waren significant toegenomen. Ongeveer 70% van de met Abciximab 
behandelde patiënten met ernstige bloedingen had bloeding ter hoogte van de arteriële toegangsplaats in de lies. Met abciximab 
behandelde patiënten hadden ook een hogere incidentie van ernstige bloedingen van gastro-intestinale, urogenitale,

en andere websites.

Het aantal bloedingen werd verminderd in het CAPTURE-onderzoek en verder verminderd in het EPILOG-onderzoek door het gebruik van aangepaste 

doseringsschema's en specifieke technieken voor patiëntbeheer. In EPILOG was de incidentie van ernstige bloedingen bij patiënten die werden behandeld 

met Abciximab en laaggedoseerde, voor gewicht gecorrigeerde heparine niet significant verschillend van die bij patiënten die placebo kregen, waarbij 

gebruik werd gemaakt van de richtlijnen voor dosering van heparine en Abciximab, verwijdering van de huls en arteriële toegangsplaats beschreven onder 

VOORZORGSMAATREGELEN. .

Subgroepanalyses in de EPIC- en CAPTURE-onderzoeken toonden aan dat:
bij Abciximab-patiënten die 75 kg wegen. In de EPILOG-studie, waarbij gebruik werd gemaakt van voor gewicht aangepaste heparinedosering, verschilden 

de niet-CABG-ernstige bloedingspercentages voor met Abciximab behandelde patiënten niet substantieel per gewichtssubgroep.

ernstige bloedingen kwamen vaker voor

Hoewel de gegevens beperkt zijn, ging de behandeling met Abciximab niet gepaard met overmatige ernstige bloedingen bij patiënten 
die een CABG-operatie ondergingen. (Het bereik tussen alle behandelarmen was 3-5% in EPIC en in de CAPTURE
en EPILOG-onderzoeken.) Sommige patiënten met verlengde bloedingstijd kregen vóór de operatie bloedplaatjestransfusies om de 
bloedingstijd te corrigeren. (Zie VOORZORGSMAATREGELEN: Herstel van de bloedplaatjesfunctie.)

De frequenties van ernstige bloedingen, kleine bloedingen en bloedingen waarvoor transfusies nodig zijn in de EPIC-, CAPTURE- en 
EPILOG-onderzoeken zijn weergegeven in tabel 4. De percentages van onbeduidende bloedingen zijn niet opgenomen in tabel 4.
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Tabel 4
NIET-CABG-BLOEDING IN THEEPISCHE, EPILOG- EN CAPTURE-PROEVEN

Aantal patiënten met bloedingen

EPISCH:
Abciximab

(Bolus + Infusie)
= 708)

Placebo
= 696)

Belangrijk"

Minderjarige

Vereist

23 (3.3) 75 (10,6)
119 (16,8)
55 (7,8)

64 (9,2)
1 4 (2.0)

VASTLEGGEN:
Placebo

=
Abciximab

=

Belangrijk"

Minderjarige

Vereist

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

24 (3.8)
30 (4,8)
15 (2,4)

EPILOG:
Abciximab +

Standaard dosis heparine
Abciximab +

Lage dosis heparine
= 935)

Placebo
= 939)

Belangrijk"

Minderjarige

Vereist

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)

“Patiënten die bloedingen hadden in meer dan één classificatie, worden slechts één keer geteld volgens de meest ernstige classificatie. 
Patiënten met meerdere bloedingen van dezelfde classificatie worden ook één keer meegeteld binnen die classificatie.

rode bloedcellen of volbloed

Intracraniële bloeding en beroerte

De totale incidentie van intracraniële bloeding en niet-hemorragische beroerte in alle drie de onderzoeken was niet 
significant verschillend,
intracraniële bloeding was

voor placebopatiënten en
voor placebopatiënten en

112 voor met Abciximab behandelde patiënten. de incidentie van
112 voor Abciximab-patiënten.

Trombocytopenie

In de klinische onderzoeken hadden patiënten die werden behandeld met Abciximab meer kans dan patiënten die met placebo werden 
behandeld, op een daling van het aantal bloedplaatjes. De tarieven van
daaropvolgende CAPTURE- en EPILOG-proeven (tabel 5).

en transfusies waren lager in de
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Tabel 5
THROMBCYTOPENIE EN PLAATJES

Placebo +
Standaard dosis

Henarin

Abciximab +
Standaard dosis

Henarin

Abciximab +
Lage dosering

Heparine

Totaal aantal ingeschreven patiënten
EPISCH

VASTLEGGEN
EPILOG

n = 696
n = 635
n = 939

n = 708
n = 630

n = 935

Patiënten met een afname van bloedplaatjes tot

van patiënten met gebeurtenissen

EPISCH

VASTLEGGEN
EPILOG

Patiënten met een afname van bloedplaatjes tot

0,7
0.3
0,4

1.6
1,7
0,9

__
__

0,4

EPISCH

VASTLEGGEN
EPILOG

Patiënten die bloedplaatjes kregen

3.4
1.3
1.5

5.2
5.6
2.6

__
__

2,5

EPISCH

VASTLEGGEN
EPILOG

2.6
0.3
1.1

5.5
2.1
1.6

__
__

0,9

met een aantal 
bloedplaatjes van

Omvat patiënten die bloedplaatjestransfusies krijgen voor trombocytopenie of om een   andere reden.

vallen ook onder de categorie patiënten met a

Andere bijwerkingen

Tabel 6 toont andere bijwerkingen dan bloeding en trombocytopenie uit de gecombineerde EPIC-, EPILOG- en CAPTURE-
onderzoeken die optraden bij patiënten in de bolus plus-infusiearm met een incidentie van meer dan 0 . 5%
hoger dan bij degenen die met placebo werden behandeld.

13



Tabel 6
ONGEWENSTE GEBEURTENISSEN ONDER BEHANDELDE PATINTEN IN DE EPISCH-, EPILOG- EN CAPTURE-PROEVEN

Placebo
= 2226)

Bolusinfusie

Aantal patiënten
Cardiovasculair systeem

Hypotensie
Bradycardie

230 (10,3)
79 (3.5)

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

Maagdarmstelsel
Misselijkheid

braken
Buikpijn

255 (11,5)
152 ( 6,8)
49 ( 2.2)

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

Diversen
Rugpijn
Pijn op de borst

Hoofdpijn
Pijn op de punctieplaats

Perifeer oedeem

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)

De volgende aanvullende bijwerkingen uit de EPIC-, EPILOG- en CAPTURE-onderzoeken werden gemeld door onderzoekers voor 
patiënten die werden behandeld met een bolus plus-infusie van Abciximab op die minder dan 0,5% waren
hoger dan voor patiënten in de placebo-arm.

CardiovasculairSysteem-ventriculaire 
arterioveneuze fistel
embolie

tachycardie
onvolledig AV-blok

tromboflebitis (0,1%);

pseudo-aneurysma
nodale aritmie

hartkloppingen

compleet AV-blok

gastro-intestinaal diarree (1 . ileus gastro-oesofageale reflux (0,1%);

Hemic en lymfatischSysteem-anemie leukocytose (OS%), petechiën (0,2%);

Systeem-duizeligheid
verwarring (0,5%) spiercontracties

ongerustheid abnormaal denken
coma hypertonie

agitatie
diplopie (0,1%);

hypesthesie

AdemhalingSysteem-pneumonie
pleuritis longembolie

borstvliesuitstroming

rhonchi (0,1%);
bronchitis (0,3%) bronchospasme

Systeem-myalgie (0,2%);

UrogenitaalSysteem-urinair
cystalgie (0.

behoud
urine-incontinentie(0.

dysurie abnormale nierfunctie 
prostatitis

veel voorkomend

zweten toegenomen (1
oedeem wond

asthenie (0,7%) incisiepijn 
abces cellulitis

bleekheid suikerziekte
ontsteking(0. geneesmiddeltoxiciteit (0,1%).

jeuk (0,5%)
perifere kou

hyperkaliëmie
abnormaal zicht

pijn op de injectieplaats (Ol%), droge 
mond vergrote buik(0. uitbarsting
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OVERDOSERING:

Er is geen ervaring met overdosering in klinische onderzoeken bij mensen.

DOSERING EN ADMINISTRATIE:

De veiligheid en werkzaamheid van Abciximab zijn alleen onderzocht bij gelijktijdige toediening van heparine en aspirine 
zoals beschreven in KLINISCHE STUDIES.

Bij patiënten bij wie percutane coronaire interventies hebben gefaald, moet de continue infusie van Abciximab worden 
stopgezet omdat er geen bewijs is voor de werkzaamheid van Abciximab in die setting.

In het geval van ernstige bloedingen die niet onder controle kunnen worden gehouden door compressie, moeten Abciximab en heparine 
onmiddellijk worden stopgezet.

De aanbevolen dosering van Abciximab bij volwassenen is 0,25
vóór de start van percutane coronaire interventie, gevolgd door een continue intraveneuze infusie van 0,125

(tot een maximum van 10 voor 12 uur.

intraveneuze bolus toegediend IO-60 minuten

Patiënten met onstabiele angina die niet reageren op conventionele medische therapie en die binnen 24 uur percutane 
coronaire interventie moeten ondergaan, kunnen worden behandeld met een Abciximab 0.25 intraveneus
bolus gevolgd door een 18 tot 24-uurs intraveneuze infusie van 10 eindigend een uur na de
percutane coronaire interventie.

Instructies voor toediening

1. Parenterale geneesmiddelen dienen voorafgaand aan toediening visueel te worden geïnspecteerd op deeltjes. Preparaten van 
Abciximab die zichtbaar ondoorzichtige deeltjes bevatten, mogen NIET worden gebruikt.

2. Overgevoeligheidsreacties moeten worden verwacht wanneer eiwitoplossingen zoals Abciximab worden toegediend. 
Epinefrine, dopamine, theofylline, antihistaminica en corticosteroïden moeten voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. Als 
symptomen van een allergische reactie of anafylaxie optreden, moet de infusie worden stopgezet en moet een passende 
behandeling worden gegeven.

3. Zoals bij alle parenterale geneesmiddelen, dienen aseptische procedures te worden toegepast tijdens de toediening van 
Abciximab.

4.Zuig de benodigde hoeveelheid Abciximab voor bolusinjectie op in een spuit. Filter de bolusinjectie met 
een steriel, niet-pyrogeen, laag eiwitbindend 0,2 of 0,22 filter (Millipore of gelijkwaardig).

5. Zuig de benodigde hoeveelheid Abciximab voor de continue infusie op in een spuit. Injecteer in een geschikte 
container met steriele 0,9% zoutoplossing of 5% dextrose en infundeer met de berekende snelheid via een continue 
infusiepomp. De continue infusie moet worden gefilterd, hetzij na vermenging met een steriel, niet-pyrogeen,

eiwitbindend 0,2 of 0,22 spuitfilter (Millipore
met behulp van een in-line, steriele, niet-pyrogene, lage eiwitbindende 0,2 of 0,22 Gooi 
de ongebruikte portie aan het einde van de infusie weg.

of gelijkwaardig) of na toediening
filter (Abbott of gelijkwaardig).

6. Er zijn geen onverenigbaarheden aangetoond met intraveneuze infusievloeistoffen of veelgebruikte cardiovasculaire 
geneesmiddelen. Niettemin moet Abciximab waar mogelijk in een aparte intraveneuze lijn worden toegediend en niet worden 
gemengd met andere medicijnen.
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7. Er zijn geen onverenigbaarheden waargenomen met glazen flessen polyvinylchloride zakken en toedieningssets.

HOE GELEVERD:

Abciximab 2 wordt geleverd in 5 injectieflacons met 10 mg 0002-7 140-O 1).

De injectieflacons moeten worden bewaard bij 2 tot 8 °C (tot nu toe 36). Gooi 

het ongebruikte deel dat nog in de injectieflacon zit weg.

Niet bevriezen. DOniet schudden. Niet gebruiken na de vervaldatum
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