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biztonságossági profil2-13

A hatásfelfüggesztés ténye az 
emelt szintű biztonság érdekében

PRADAXA®

Széles körben validált 

PRADAXA ®  110 mg és 150 mg kemény kapszula. Rövidített alkalmazási előírás: Összetétel: 110 mg ill. 150 mg dabigatrán etexilát kemény kapszulánként. Terápiás javallatok: 110mg kapszula: • A stroke és a szisztémás embolizáció 
prevenciója nem billentyű eredetű pitvarfibrillációban szenvedő felnőtt betegeknél, akiknél egy vagy több kockázati tényező áll fenn, mint például korábbi stroke vagy tranziens ischaemiás attack (TIA), életkor ≥ 75 év, szívelégtelenség 
( ≥ NYHA II. stádium), diabetes mellitus, hypertonia. • Mélyvénás thrombosis (MVT) és pulmonalis embolia (PE) kezelése, és a MVT és PE kiújulásának megelőzése felnőtt betegeknél. • Vénás thromboemboliás események primer 
prevenciója elektív, teljes csípőízületi endoprotézis vagy teljes térdízületi endoprotézis műtéten átesett, felnőtt korú betegeknél. 150 mg kapszula: • A stroke és a szisztémás embolizáció prevenciója nem billentyű eredetű pitvarfibrillációban 
szenvedő felnőtt betegeknél, akiknél egy vagy több kockázati tényező áll fenn, mint például korábbi stroke vagy tranziens ischaemiás attack (TIA), életkor ≥ 75 év, szívelégtelenség ( ≥ NYHA II. stádium), diabetes mellitus, hypertonia. • Mélyvénás 
thrombosis (MVT) és pulmonalis embolia (PE) kezelése, és a MVT és PE kiújulásának megelőzése felnőtt betegeknél.  Adagolás és alkalmazás: SPAF: A javasolt napi dózis: 300 mg, 2x150 mg. A kezelést hosszú távon kell folytatni. MVT/PE 
kezelés, megelőzés: A Pradaxa javasolt napi dózisa 300 mg, naponta kétszer egy 150 mg-os kapszula formájában legalább 5 napos parenterális antikoaguláns kezelést követően. A kezelés időtartamát egyénileg, a kezelés előnyeinek és 
a vérzés kockázatának gondos értékelését követően kell meghatározni. Egyéni esetben mérlegelhető a napi 220 mg-os dózis is, ha a thromboemboliás kockázat alacsony és a vérzésveszély nagy. 80 év felett, egyidejű verapamil kezelés 
esetén: napi 220 mg. A fokozott vérzési kockázatú betegeket klinikailag szorosan kell monitorozni, haszon-kockázat elemzés mellett. Klinikailag jelentős vérzés jelentkezése esetén a kezelést meg kell szakítani. 75-80 év között, 
középsúlyos vesekárosodásban, gastritis, oesophagitis vagy gastrooesophagealis reflux esetén a vérzés kockázata miatt a napi dózist egyénileg kell meghatározni: 300 mg vagy 220 mg-os dózis javasolt . A Pradaxa kezelés elkezdése 
előtt a vesefunkciót a kreatinin clearance meghatározásával ellenőrizni kell. Elektív térdízületi endoprotézis műtét után: A Pradaxa javasolt dózisa naponta egyszer 220 mg, ez 2 darab 110 mg-os kapszulának felel meg. A kezelést szájon 
át, a műtét befejezését követő 1-4 órán belül kell elkezdeni egy 110 mg-os kapszulával, majd ezt követően napi egy alkalommal adott 2 kapszulával kell folytatni, összesen 10 napig. Elektív csípőízületi endoprotézis műtét után: A Pradaxa 
javasolt dózisa naponta egyszer 220 mg, ez 2 darab 110 mg-os kapszulának felel meg. A kezelést szájon át, a műtét befejezését követő 1-4 órán belül kell elkezdeni egy 110 mg-os kapszulával, majd ezt követően napi egy alkalommal 
adott 2 kapszulával kell folytatni, összesen 28-35 napig. A kezelés elkezdését mindkét műtét esetében el kell halasztani, ha a haemostasis nincs egyensúlyban. Ha a kezelést nem kezdik el a műtét napján, a kezelést napi egyszer 
2 kapszulával kell kezdeni. Az alkalmazás módja: A Pradaxát étkezés közben, vagy étkezések közötti időben, egészben,a  gyomorba jutás elősegítése érdekében egy pohár vízzel kell bevenni. Ellenjavallatok: A készítmény ható- ill. 
segédanyagaival szembeni túlérzékenység, aktív, klinikailag jelentős vérzés, a vérzés megnövekedett kockázatával járó sérülések vagy egyéb állapotok, súlyos vesekárosodás (CrCL <30 ml/perc), májkárosodás vagy májbetegség, aminek 
hatása lehet a túlélésre, egyidejű kezelés szisztémás ketokonazollal, ciklosporinnal, itrakonazollal, dronedaronnal, egyes antikoagulánsok, 18 év alatti életkor, műbillentyűvel rendelkező betegek kezelése. Óvatosság szükséges más 
gyenge és közepesen erős P-gp inhibitorok (pl. amiodaron, pozakonazol, kinidin, verapamil és tikagrelor) alkalmazása esetén. A takrolimusszal végzett egyidejű kezelés nem javasolt. Gyakori mellékhatások: SPAF indikációban: Anaemia, 
orrvérzés, emésztőrendszeri vérzés, hasi fájdalom, hasmenés, dyspepsia, hányinger, genitourológiai vérzés, bőrvérzés. MVT/PE kezelés, megelőzés : orrvérzés, emésztőrendszeri vérzés, dyspepsia,rectalis vérzés, genitourológiai vérzés, 
bőrvérzés. Elektív térdízületi/csípőizületi endoprotézis műtét után:  Csökkent haemoglobinszint, kóros májfunkció/Kóros májfunkciós vizsgálati eredmények. Figyelmeztetés: Életveszélyes vagy nem kontrollálható vérzések esetén, amikor 
a dabigatrán antikoaguláns hatásának gyors felfüggesztésére van szükség, specifikus antagonista szer (Praxbind, idarucizumab) áll rendelkezésre.
Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! 
A Forgalomba Hozatali Engedély jogosultja: Boehringer Ingelheim International GmbH. Farmakoterápiás csoport: direkt thrombin inhibitorok, ATC kód: B01AE07. PRADAXA 110 MG KEMÉNY KAPSZULA 30x, PRADAXA 110 MG KEMÉNY 
KAPSZULA 60x, PRADAXA 150 MG KEMÉNY KAPSZULA 60x, PRADAXA 75 MG KEMÉNY KAPSZULA 30x Bruttó fogyasztói árak: 10 878, 20 717, 20 717,10 878 Ft. Emelt támogatási összegek: 7 615, 14 502, 14 502, 7 615 Ft. Térítési díjak 
emelt támogatás esetén: 3 263, 6 215, 6 215, 3 263 Ft. EÜ pontok: EÜ70 26., 27., 28. Letöltve: www.oep.hu. Az alkalmazási előírás dátuma: 2017.02.02. 
A Pradaxa kapszula törzskönyvi nyilvántartási száma: EU/1/08/442/001-019; http://www.ema.europa.eu található.

     PRAXBIND 2,5 g/50 ml oldatos injekció/infúzió Rövidített alkalmazási előírás: Összetétel: 50 mg idarucizumabot tartalmaz milliliterenként. 
Terápiás javallatok: A Praxbind a dabigatrán specifikus antidótuma, amely Pradaxa-val (dabigatrán etexilát) kezelt felnőtt betegek számára javallott, amennyiben antikoaguláns hatásának gyors felfüggesztésére van szükség: • sürgős 
műtéthez/sürgős beavatkozásokhoz; • életveszélyes vagy csillapíthatatlan vérzés esetén. Adagolás és alkalmazás: A Praxbind ajánlott adagja 5 g (2 × 2,5 g/50 ml). A Pradaxa kezelés (dabigatrán etexilát) a Praxbind beadása után 
24 órával újrakezdhető, ha a beteg klinikailag stabil, és sikerült megfelelő haemostasist elérni. A Praxbind beadása után bármikor megkezdhető egyéb antitrombotikus terápia (pl. alacsony molekulasúlyú heparin), ha a beteg klinikailag 
stabil, és sikerült megfelelő haemostasist elérni. Károsodott veseműködésű és károsodott májműködésű betegeknél nincs szükség dózismódosításra. 65 éves és idősebb betegeknél nincs szükség dózismódosításra. Az alkalmazás módja: 
A Praxbind-ot (2 × 2,5 g/50 ml) intravénásan kell beadni két, egyenként 5-10 perces, egymást követő infúzió vagy bólus injekció formájában. Különleges figyelmeztetések: A Praxbind ajánlott adagja 4 g szorbitot tartalmaz 
segédanyagként. A készítmény  2,2 mmol (vagy 50 mg) nátriumot tartalmaz adagonként, amit kontrollált nátriumdiéta esetén figyelembe kell venni. A Praxbind átmeneti proteinuriát idéz elő, ami az intravénás beadását követő fehérje 
túlterhelésre adott fiziológiás reakció. A Praxbind alkalmazásának kockázatát idarucizumabbal vagy bármely segédanyaggal szemben ismert túlérzékenység (például anaphylactoid reakció) esetén gondosan mérlegelni kell. 
Mellékhatások: A Praxbind alkalmazása során a klinikai vizsgálatokban mellékhatást nem észleltek.
Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!
 A Forgalomba Hozatali Engedély jogosultja: Boehringer Ingelheim International GmbH.  A Praxbind ajánlott fogyasztói ára: 905 405 Ft. Az alkalmazási előírás dátuma: 2017 .07.20.
A Praxbind 2,5 g/50 ml oldatos injekció/infúzió törzskönyvi nyilvántartási száma: EU/1/15/1056/001; http://www.ema.europa.eu található.

     Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Ehhez Ön is hozzájárulhat a tudomására jutó bármilyen mellékhatás bejelentésével.
Mellékhatások bejelentése
Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa erről kezelőorvosát, gyógyszerészét vagy a gondozását végző egészségügyi szakembert. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. 
A mellékhatásokat közvetlenül az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek (OGYÉI) a www.ogyei.gov.hu honlapon található online mellékhatás-bejelentő felületen keresztül, illetve a honlapról letölthető 
mellékhatás-bejelentő lapon jelentheti, illetve postai úton elküldheti (H-1372 Budapest, Postafiók 450). A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon rendelkezésre a gyógyszer biztonságos 
alkalmazásával kapcsolatban.

1. Praxbind® Alkalmazási előírás 2. Connolly SJ et al. N Engl J Med. 2009;361(12):1139-1151. 3. Connolly SJ et al. N Engl J Med. 2010;363(19):1875-1876. 4. Connolly SJ et al. Circulation. 2013;128(3):237-243. 5. Deitelzweig S et al. 
Curr Med Res Opin. 2016;32(3):573-582. 6. Graham DJ et al. Circulation. 2015;131(2):157-164. 7. Larsen TB et al. Am J Med. 2014;127(7):650-656. 8. Larsen TB et al. Am J Med. 2014;127(4):329-336. 9. Lauffenburger JC et al. J Am 
Heart Assoc. 2015;4(4):e001798. 10. Lin I et al. Poster presented at: European Society of Cardiology Congress; August 29-September 2, 2015; London, UK. 11. Seeger JD et al. Thromb Haemost. 2016;Oct 8:1-13. [Epub ahead of print]. 
12. Tepper P et al. Presented at: European Society of Cardiology Congress; August 30, 2015; London, UK. 13. Villines TC et al. Thromb Haemost. 2016;Oct 8:1-9. [Epub ahead of print].
A dokumentum lezásárásnak dátuma: 2017.07.25., HU/PRA/1116/00066a(2)

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Tel.: (06) 1 299-8900
Orvosi információ: medinfo.hu@boehringer-ingelheim.com 
www.boehringer-ingelheim.hu
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Indapamid

Perindopril

Amlodipin

További információ: Egis Gyógyszergyár Zrt. Belföldi marketing főosztály, 1134 Budapest, Lehel u. 15.
tel: 803-22-22, fax: 803-24-59, e-mail: marketing@egis.hu, honlap: www.egis.hu
Lezárás dátuma: 2017.10.06.

CCPM45

Rövidített alkalmazási előírás
Covercard Plus 5 mg/1,25 mg/5 mg fi lmtabletta
Covercard Plus 10 mg/2,5 mg/5 mg fi lmtabletta
Covercard Plus 10 mg/2,5 mg/10 mg fi lmtabletta

ATC kód: C09BX01 Minőségi és mennyiségi összetétel: Covercard Plus 5 mg/1,25 mg/5 mg fi lmtabletta 5 mg perindopril-arginin (megfelel 3,395 mg perindoprilnak), 1,25 mg indapamid és 5 mg amlodipin (6,935 mg amlodipin-bezilát formájában) fi lmtablettánként. 
Covercard Plus 10 mg/2,5 mg/5 mg fi lmtabletta 10 mg perindopril-arginin (megfelel 6,79 mg perindoprilnak), 2,5 mg indapamid és 5 mg amlodipin (6,935 mg amlodipin-bezilát formájában) fi lmtablettánként. Covercard Plus 10 mg/2,5 mg/10 mg fi lmtabletta 10 mg 
perindopril-arginin (megfelel 6,79 mg perindoprilnak), 2,5 mg indapamid és 10 mg amlodipin (13,87 mg amlodipin-bezilát formájában) fi lmtablettánként. Gyógyszerforma: Filmtabletta. Fehér, hosszúkás, egyik oldalán bevéséssel ellátva. Terápiás javallatok: A Co-
vercard Plus esszenciális hypertonia szubsztitúciós kezelésére javasolt olyan betegek esetében, akik azonos dózis szintű perindopril/indapamid fi x dózis kombináció és amlodipin szedése mellett már egyensúlyban vannak. Adagolás és alkalmazás: Egy Covercard Plus 
fi lmtabletta naponta egyszer, lehetőleg reggel, étkezés előtt javasolt bevenni. A fi x dózisú kombináció nem alkalmas kezdeti terápiára. Amennyiben az adagolás módosítása szükséges, az egyes komponensek egyéni titrálását kell elvégezni. Ellenjavallatok: dializált 
betegek, kezeletlen dekompenzált szívelégtelenségben szenvedő betegek, súlyos vesekárosodás (kreatinin-clearance<30 ml/perc), középsúlyos vesekárosodás (kreatinin-clearance<60 ml/perc) esetén a 10 mg/2,5mg perindopril/indapamid kombináció (azaz a Cover-
card Plus 10 mg/2,5mg/5mg és 10mg/2,5mg/10mg), a készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával, egyéb szulfonamidokkal, dihidropiridin származékokkal, bármely más ACE-gátlóval szembeni túlérzékenység, korábbi ACE-gátló kezeléssel összefüggő 
angioedema (Quincke-oedema) az anamnézisben, örökletes vagy idiopátiás angioedema, terhesség második és harmadik trimesztere, szoptatás időszaka, hepaticus encephalopathia, súlyos májkárosodás, hypokalaemia, súlyos hypotenzio, sokk, beleértve a kardiogén 
sokkot is, a balkamra kiáramlási pályájának obstrukciója (pl. súlyos aorta stenosis), akut myocardialis infarctust követő hemodinamikailag instabil szívelégtelenség, a Covercard Plus fi lmtabletta egyidejű alkalmazása aliszkiren tartalmú készítményekkel ellenjavallt 
diabetes mellitusban szenvedő vagy károsodott veseműködésű betegeknél (GFR<60 ml/perc/1,73m2). Különleges fi gyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések: A renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer kettős blokádja (RAAS) Bizonyíték 
van rá, hogy az ACE-gátlók, angiotenzin II receptor blokkolók vagy az aliszkiren egyidejű alkalmazása fokozza a hypotonia, hyperkalaemia és csökkent veseműködés kockázatát (beleértve az akut veseelégtelenséget is), ezért a RAAS ACE-gátlók, angiotenzin Il receptor 
blokkolók vagy aliszkiren kombinált alkalmazásával történő kettős blokádja nem javasolt. Túlérzékenység/Angioödéma Ritkán az arc-, a végtagok-, az ajkak, a nyelv-, a glottis és/vagy a gége angioödémájáról számoltak be ACE-gátlót (beleértve a perindoprilt is) szedő 
betegeknél. Termékenység, terhesség és szoptatás: A Covercard Plus alkalmazása a terhesség első trimeszterében nem ajánlott, a második és a harmadik trimeszterben pedig ellenjavallt. A készítmény alkalmazása szoptatás alatt ellenjavallt. Nemkívánatos 
hatások, mellékhatások: A perindopril, indapamid és az amlodipin önálló kezelésként való alkalmazása során a leggyakrabban jelentett mellékhatások: szédülés, fejfájás, paresthesia, vertigo, aluszékonyság, látászavarok, tinnitus, palpitatio, kipirulás, hypotonia (és 
ezzel összefüggő tünetek), köhögés, dyspnoe, gastrointestinalis tünetek (hasi fájdalom, constipation, diarrhoea, dysgeusia, nausea, dyspepsia, hányás), pruritus, bőrkiütés, maculopapulosus bőrkiütések, izomgörcsök, bokaduzzanat, asthenia, oedema és kimerültség. 
A perindopril, indapamid vagy amlodipin kezelés során a következő (legfontosabb) mellékhatásokat fi gyelték meg gyakoriság szerint (gyakori, ≥1/100-<1/10; nem gyakori, ≥1/1000-<1/100; ritka, ≥1/10 000-<1/1000; nagyon ritka, <1/10 000). Perindopril (gyakori) szédü-
lés, fejfájás, paraesthesia, vertigo, dysgeusia, látászavarok, tinnitus, hypotonia, köhögés, dyspnoe, constipatio, nausea; (nem gyakori) eosinophilia, hyperkalaemia, alvászavar, palpitatio, urticaria, angioedema, szérum karbamidszint emelkedés, szérum kreatininszint 
emelkedés. Indapamid (gyakori) maculopapulosus bőrkiütések, (nem gyakori) purpura, hányás; (ritka) fejfájás, paraesthesia, vertigo, constipatio, diarrhoea, dyspepsia, nausea; Amlodipin (gyakori) szédülés, fejfájás, aluszékonyság, palpitatio, kipirulás, bokaduzzanat, 
oedema, kimerültség; (nem gyakori) constipatio, diarrhoea, pruritus, bőrkiütés, alopecia, purpura, bőr elszíneződés, hyperhidrosis, izomgörcsök, myalgia, arthralgia, vizeletürítési zavar, merevedési zavar, gynaecomastia, fájdalom, testsúlygyarapodás, ill.-csökkenés; 
(nagyon ritka) túlérzékenység, gingiva hyperplasia. Felhasználhatósági időtartam: 2 év Megjegyzés: + (egy keresztes), Osztályozás II. csoport, Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V.) Forgalomba hozatali engedély számai: OGYI-T-22626/01-05. 
Alkalmazási előírás OGYI dokumentum/engedély száma: OGYI/4651/2015, OGYI/4652/2015, OGYI/4653/2015, OGYI/4656/2015, OGYI/4657/2015. Forgalomba hozatali engedély dátuma: 2014. 02. 24. Szövegellenőrzés dátuma: 2015. 10. 07. A forga-
lomba hozatali engedély jogosultja: Proterapia Hungary Kft. H-1134 Budapest, Lehel utca 11., Magyarország.
Covercard Plus 5 mg/1,25 mg/5 mg fi lmtabletta 30x fogyasztói ár: 1 791 Ft, TB támogatás: 898 Ft, térítési díj: 893 Ft. Covercard Plus 10 mg/2,5 mg/5 mg fi lmtabletta 30x fogyasztói ár: 2 903 Ft, TB támogatás: 1 539 Ft, térítési díj: 1 346 Ft. 
Covercard Plus 10 mg/2,5 mg/10 mg fi lmtabletta 30x fogyasztói ár: 3 331 Ft, TB támogatás: 1 711 Ft, térítési díj: 1 620 Ft.

Bővebb információkért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!
Termékeink árváltozásával és rendelhetőségével kapcsolatos információkért forduljon orvoslátogató kollégáinkhoz,
illetve ezekről tájékozódhat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján: www.neak.gov.hu

1.Tóth K et al. (PIANIST): Am J Cardiovasc Drugs. 2014; 14:137–145.; 2.Páll D et al. (PAINT): Clin Drug Investig. 2014; 34:701–708; 3.Tardif J-C:  Eur Heart J 2009; 11 (Suppl. E): E9–E16; 4.Fox KM (EUROPA): Lancet 2003; 362:782–788; 
5.Hatazawa J et al.: Stroke. 2004; 35:2117-2122; 6.Waeber B et al.: Expert Opin Pharmacother. 2012; 13(10):1515-1526; 7.Gosse P et al. (LIVE): J Hypertension. 2000; 18:1465-1475; 8.Beckett NS et al. (HYVET): N Engl J Med 2008; 
358:1887-1898; 9.Nissen SE et al. (CAMELOT): JAMA. 2004; 292:2217-2226; 10.Julius S et al (VALUE): Lancet 2004; 363:2022–2031; 11.Wright JT et al. (ALLHAT): JAMA 2002; 288:2981-2997; 12.Patel A et al. (ADVANCE): Lancet 2007; 
370:829–840;13.Covercard Plus alkalmazási előírás, Forgalomba hozatali engedély számai: OGYI-T-22626/01-05, Forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 2014. 02. 24. Alkalmazási előírás OGYI dokumentum/engedély 
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