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PRADAXA®  – Информация за предписване Pradaxa 75 или 110 mg, твърди 

капсули, съдържащи 75 или 110 mg дабигатран етексилат (dabigatran etexilate). 

Показания: Първична превенция на венозни тромбоемболични събития при 

възрастни пациенти, подложени на планово цялостно протезиране на тазобедрена 

става или цялостно протезиране на колянна става. Дозировка и начин на 
приложение: Превенция на венозен тромбоемболизъм (ВТЕ) при пациенти след 

планово протезиране на колянна става: Препоръчваната доза Pradaxa е 220 mg, 

веднъж дневно, приети под формата на 2 капсули от 110 mg. Лечението трябва 

да бъде започнато перорално, в рамките на 1 – 4 часа след приключване на 

операцията, с една капсула, след което продължава с 2 капсули веднъж дневно 

за общо 10 дни. Превенция на венозен тромбоемболизъм (ВТЕ) при пациенти 

след планово протезиране на тазобедрена става: Препоръчваната доза Pradaxa е 

220 mg, веднъж дневно, приети под формата на 2 капсули от 110 mg. Лечението 

трябва да бъде започнато перорално, в рамките на 1 – 4 часа след приключване 

на операцията, с една капсула, след което продължава с 2 капсули веднъж дневно 

за общо 28 – 35 дни. Ако лечението не е започнато в деня на операцията, то трябва 

да започне с 2 капсули веднъж дневно. Специални популации от пациенти: При 

пациенти с умерено бъбречно увреждане (креатининов клирънс 30-50 ml/min) 

препоръчваната доза е 150 mg, веднъж дневно, приети под формата на 2 капсули 

от 75 mg. При пациенти в старческа възраст ( > 75 години) препоръчваната 

доза е 150 mg, веднъж дневно, приети под формата на 2 капсули от 75 mg. 

Пациенти с чернодробни ензими повишени > 2 горната граница на нормата са 

изключени от клиничните изпитвания. Следователно, употребата на Pradaxa 

не се препоръчва в тази популация  ALT трябва да бъде измервана като част от 

стандартните предоперативни изследвания. Има много ограничен клиничен 

опит с препоръчваната дозировка при пациенти с телесно тегло < 50 kg или                            

> 110 kg. Като се имат предвид наличните клинични и кинетични данни, корекция 

на дозата не е необходима, но се препоръчва подробно клинично проследяване. 

Пациенти с повишен риск от кървене или пациенти с риск от свръхекспозиция, 

особено пациенти с умерено бъбречно увреждане (креатининов клирънс                

30-50 ml/min), трябва да бъдат лекувани с повишено внимание.

Не се препоръчва употребата на Pradaxa при пациенти под 18 години поради 

липсата на данни за безопасността и ефикасността. Дозата трябва да бъде 

намалена на 150 mg Pradaxa дневно при пациенти, които получават едновременно 

дабигатран етексилат и амиодарон. Препоръчва се изчакване от 24 часа след 

последната доза, преди да преминете от Pradaxa към парентерален антикоагу-

лант. Преминаване от лечение с 

парентерален антикоагулант към 

Pradaxa: Липсват данни, поради 

което не се препоръчва да започнете 

приложението на Pradaxa, преди да 

е настъпило времето за следващата 

доза парентерален антикоагулант. Pradaxa трябва да бъде погълната цяла 

с вода, със или без храна. Противопоказания: Свръхчувствителност към 

активното вещество или към някое от помощните вещества; Пациенти с тежко 

бъбречно увреждане (CrCl < 30 ml/min); Активно клинично значимо кървене; 

Органна лезия с риск от кървене; Спонтанно или фармакологично нарушение на 

хемостазата; Чернодробно увреждане или чернодробно заболяване, за което се 

очаква да има отражение върху преживяемостта; Едновременно приложение с 

хинидин. Взаимодействие с други лекарствени продукти: Не се препоръчва 

следните лечения да бъдат прилагани едновременно с Pradaxa: нефракционирани 

хепарини и хепаринови производни, нискомолекулни хепарини, фондапаринукс, 

дезирудин, тромболитични средства, GPIIb/IIIa рецепторни антагонисти, 

клопидогрел, тиклопидин, декстран, сулфинпиразон и антагонисти на витамин K. 

Нефракциониран хепарин може да се прилага в дози, необходими за поддържане 

на проходимостта на централен венозен или артериален катетър.

Дабигатран етексилат не се метаболизира от системата цитохром P450, не се 

очакват съответни лекарствени взаимодействия. При едновременно приложение 

на Pradaxa и диклофенак плазмената експозиция и на двата лекарствени продукта 

остава непроменена, което показва липса на фармакокинетично взаимодействие 

между дабигатран етексилат и диклофенак. Въпреки това, поради риска от 

хеморагия, особено при НСПВС с елиминационен полуживот  > 12 часа, се 

препоръчва внимателно наблюдение за признаци на кървене. Поради дългия 

полуживот на амиодарон възможността за лекарствени взаимодействия 

може да съществува седмици след прекратяване на лечението с амиодарон. 

Дозата трябва да бъде намалена на 150 mg Pradaxa дневно при пациенти, които 

приемат едновременно дабигатран етексилат и амиодарон. P-гликопротеиновият 

инхибитор хинидин е противопоказан. Потенциалните P-гликопротеинови 

индуктори като рифампицин или жълт кантарион (Hipericum perforatum) могат да 

намалят системната експозиция на дабигатран. Бременност: Експерименталните 

проучвания при животни показват репродуктивна токсичност. Потенциалният 

риск при хора не е известен. Жени с детероден потенциал трябва да избягват 

бременност по време на лечението с дабигатран етексилат. Pradaxa не трябва да се 

използва по време на бременност, освен в случай на категорична необходимост. 

Кърмене: Няма клинични данни за ефекта на дабигатран върху кърмачетата по 

време на кърмене.

Кърменето трябва да бъде преустановено по време на лечението с Pradaxa. 

Нежелани лекарствени реакции: Най-често съобщаваните нежелани 

лекарствени реакции са кървене, като цяло наблюдаващо се в приблизително 

14% от пациентите. Честотата на големите хеморагии (включително кървене от 

мястото на раната) е по-малко от 2%. Предозиране: Няма антидот на дабигатран. 

Дози на дабигатран етексилат, надхвърлящи препоръчваните дози, излагат 

пациента на повишен риск от хеморагия. В случай на хеморагични усложнения 

лечението трябва да бъде преустановено, а източникът на кървене – проучен.  

Тъй като дабигатран се екскретира предимно чрез бъбреците, трябва да се 

поддържа достатъчна диуреза. Трябва да се обсъди започването на подходящо 

лечение, например хирургична хемостаза или трансфузия на пряснозамразена 

плазма.

Дабигатран може да бъде диализиран. Няма клиничен опит, демонстриращ 

ползата от този подход в клинични проучвания. Фармакотерапевтична група: 

директни тромбинови инхибитори, ATC код: B01AE07. Дабигатран е мощен, 

конкурентен, обратим, директен тромбинов инхибитор и е основното вещество с 

активно действие в плазмата. Тъй като тромбинът (серинова протеаза) позволява 

превръщането на фибриногена във фибрин в хода на коагулационната каскада, 

инхибирането му предотвратява образуването на съсирек. Дабигатран инхибира 

също свободния тромбин, фибрин-свързания тромбин и тромбин-индуцираната 

тромбоцитна агрегация. След перорално приложение на дабигатран етексилат 

при здрави доброволци, фармакокинетичният профил се характеризира с бързо 

нарастване на плазмените концентрации с достигане на Cmax в рамките на 0,5-

2,0 часа. Той се елиминира главно в непроменена форма с урината със скоростта 

на гломерулната филтрация. Срок на годност: 3 години. Картонена опаковка, 

съдържаща 1 или 3 блистерни ленти (10 x 1, 30 x 1). При изваждане на Pradaxa 

капсули от блистерната опаковка трябва да бъдат спазвани следните указания: 

Твърдите капсули трябва да бъдат извадени чрез отлепване на задното фолио 

на блистерната карта. Твърдите капсули не трябва са бъдат изваждани през 

блистерното фолио. Блистерното фолио трябва да бъде обелвано само когато е 

необходимо да се приеме твърда капсула.

КХП - 18 Maрт 2008

За повече информация: 

Представителство за България: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH,

София, ул. Твърдишки проход 27, ет. 2, офиси 6,7,8; тел. 02/958 79 98

BG/PRADAXA/02/2009

No. A49/12.03.2009

П Р Е О Б Р А З Я В А Н Е
Антикоагулация без инжекции или лабораторен контрол


