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ANGIOX® 
250 mg 
(bivalirudin)1

För att begära medicinsk information eller farmakovigilansinformation, ring avgiftsfritt: +358 (0) 800774218   eller +358 (0) 972519943 
eller skicka e-post till: medical.information@themedco.com

LÄKEMEDLETS NAMN: ANGIOX 250 mg pulver till koncentrat till injektions- eller infusionsvätska, lösning. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING: Varje injektionsflaska innehåller 250 mg bivalirudin. Efter beredning innehåller 1 ml 50 mg bivalirudin. 
Efter spädning innehåller 1 ml 5 mg bivalirudin. För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnittet ”Förteckning över hjälpämnen”.  LÄKEMEDELSFORM: Pulver till koncentrat till injektions- eller infusionsvätska, lösning. Vitt till benvitt frystorkat pulver.

Inkompatibiliteter med ANGIOX:
Inkompatibiliteter med intravenösa 
katetrar: alteplas, amiodaronhydroklorid, 
amfotericin B, klorpromazinhydroklorid, 
diazepam, proklorperazinedisylat, 
reteplas, streptokinas, 
vankomycinhydroklorid.
Inkompatibla med bivalirudin 
i högre koncentrationer:   
dobutaminhydroklorid, famotidin, 
haloperidollaktat, labetalolhydroklorid, 
lorazepam, prometazinhydroklorid: 
se produktresumé1 för ytterligare 
information.

INDIKATION:  ANGIOX är avsett att användas som antikoagulans hos vuxna patienter som genomgår perkutan koronarintervention (PCI), inklusive 
patienter med ST-höjningsinfarkt (STEMI) som genomgår primär PCI. ANGIOX ska administreras tillsammans med acetylsalicylsyra och klopidogrel.

OBS: ANGIOX måste administreras som en bolusdos omedelbart följd 
av en intravenös infusion, även om en kortvarig PCI planeras. Måste spädas.

Administreringsinstruktioner:
1. BEREDNING
TILLSÄTT 5 ml vatten för 
injektionsvätskor i injektionsflaskan.
SNURRA varsamt tills allt material har 
löst sig och lösningen är klar. Detta kan 
ta 2-3 minuter.
Efter beredning innehåller 1 ml 50 mg 
bivalirudin.
2. SPÄDNING
DRA UPP 5 ml av den beredda 
lösningen från injektionsflaskan 
(lagenulan).
SPÄD den till 45 ml 0,9 % (9mg/ml)
natriumclorid  eller 5 % glucos, så 
att den totala volymen (för infusion/
injektion) blir 50ml.
Efter spädning innehåller 1 ml 5 mg 
bivalirudin.
3. ADMINISTRERING
TA UT bolusdosen från den intravenösa 
påsen och administrera bolusdosen via 
en snabb iv-stötdos innan ingreppet 
inleds, se till att iv-slangar är primade och 
inled och fortsätt infusionen omedelbart 
efter bolusdosen för att säkerställa 
kontinuerlig läkemedelstillförsel till 
patienten.

När kliniskt befogat, infusionen på 
1,75 mg/kg kroppsvik/timme kan 

fortsätta i upp till 4 timmar och om 
kliniskt behov sen fortsätta på en 

reducerad infusionsdos 0,25 mg/kg/
timme under 4–12 timmar. 

Byte från heparin till ANGIOX:

1 Produktresumé för ANGIOX; 
version 06/2014

BRUKSANVISNING FÖR DOSERING OCH 
ADMINISTRERING VID PCI OCH PRIMÄR PCI

FRÅN OFRAKTIONERAT HEPARIN (UFH) TILL 
ANGIOX
Avbryt intravenöst UFH 30 MINUTER innan ANGIOX 
startas

FRÅN LÅGMOLEKYLÄRT HEPARIN (LMWH) 
TILL ANGIOX
Avvakta 8 timmar efter subkutan injektion av LMWH 
innan Angiox startas

Nedsatt njurfunktion:
ANGIOX är kontraindicerat till 
patienter med kraftigt nedsatt 
njurfunktion (GFR <30 ml/min.) 
och till dialysberoende patienter.
Vid måttligt nedsatt njurfunktion 
(GFR 30-59 ml/min) ska 
infusionshastigheten reduceras till 
1,4 mg/kg/timme. Bolusdosen är 
fortfarande 0,75 mg/kg.

Volym (ml) av 
utspädd lösning 

(5 mg/ml bivalirudin)

Volym (ml) av 
utspädd lösning 

(5 mg/ml bivalirudin)
14 11
16 12,5

17,5 14
19 15,5
21 17
23 18

24,5 19,5
26 21
28 22,5
30 24

31,5 25
33 26,5
35 28
37 29,5

38,5 31
40 32
42 33,5
44 35

45,5 36,5
47 38
49 39
51 40,5

52,5 42
54 43,5
56 45
58 46

59,5 47,5
61 49
63 50,5
65 52

66,5 53
68 54,5
70 56

Patientens vikt 
(kg)

Volym (ml) av 
utspädd lösning 

(5 mg/ml bivalirudin)
38 - 42 6
43 - 47 7
48 - 52 7,5
53 - 57 8
58 - 62 9
63 - 67 10
68 - 72 10,5
73 - 77 11
78 - 82 12
83 - 87 13
88 - 92 13,5
93 - 97 14

98 - 102 15
103 - 107 16
108 - 112 16,5
113 - 117 17
118 - 122 18
123 - 127 19
128 - 132 19,5
133 - 137 20
138 - 142 21
143 - 147 22
148 - 152 22,5
153 - 157 23
158 - 162 24
163 - 167 25
168-172 25,5
173 - 177 26
178 - 182 27
183 - 187 28
188 - 192 28,5
193 - 197 29
198 - 202 30

0,75
mg/kg

BOLUS: TILL ALLA 
PATIENTER

INFUSION: 
MÅTTLIGT NEDSATT 

NJURFUNKTION

Minst så länge som  
ingreppet pågår

Minst så länge som  
ingreppet pågår

REKOMMENDERAD  
DOS 1,4 mg/kg/tim1,75 mg/kg/tim+

INFUSION: NORMAL 
NJURFUNKTION 

OCH LÄTT NEDSATT 
NJURFUNKTION

ELLER
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BRUKSANVISNING FÖR DOSERING OCH 
ADMINISTRERING VID PCI OCH PRIMÄR PCI

Förkortad förskrivningsinformation för ANGIOX® (bivalirudin) 
250  mg pulver till koncentrat till injektions-/infusionsvätska, 
lösning:

Se fullständig produktresumé vid förskrivning av Angiox®. 
Läkemedelsklassificering: Antitrombosläkemedel (ATC-kod: B01AE06) 
Utformning: En injektionsflaska innehåller 250 mg bivalirudin, 
mannitol och natriumhydroxid. Indikationer: Antikoagulans till 
vuxna patienter som genomgår perkutan koronar intervention 
(PCI), inklusive patienter med ST-höjningsinfarkt (STEMI) som 
genomgår primär PCI. Angiox är även indicerat för behandling av 
vuxna patienter med instabil angina/icke-ST-höjningsinfarkt (UA/
NSTEMI) som ska genomgå brådskande eller tidig intervention. 
Angiox skall administreras tillsammans med acetylsalicylsyra och 
klopidogrel. Dosering och administreringssätt: För intravenös (iv) 
administrering. Produkten ska administreras under övervakning av 
en läkare med erfarenhet av antingen akut ischemisk hjärtsjukvård 
eller koronar interventionsbehandling. Vuxna/äldre: Ökad 
uppmärksamhet på grund av ökad blödningsrisk bör iakttas till äldre 
p.g.a. nedsatt njurfunktion. PCI/primär PCI: Inledande iv-bolus på 
0,75 mg/kg kroppsvikt omedelbart följt av iv-infusion på 1,75 mg/
kg kroppsvikt/timme under minst hela ingreppets längd eller upp 
till 4 timmar efter ingreppet när det är kliniskt befogat och sen med 
en reducerad infusionsdos på 0,25 mg/kg/timme under 4–12 timmar 
om det finns ett kliniskt behov. Akuta koronara syndrom (ACS): 
Startdos är en intravenös bolusdos på 0,1 mg/kg följt av en iv-infusion 
på 0,25 mg/kg/timme. Patienter som får läkemedelsbehandling 
kan fortsätta med infusionen på 0,25 mg/kg/timme i upp till 72 
timmar. Om PCI ska genomföras bör ytterligare en bolusdos på 
0,5 mg/kg administreras och infusionen ökas till 1,75 mg/kg/timme 
under hela PCI-ingreppets längd. Efter PCI kan iv-infusionsdosen 
på 0,25 mg/kg/timme återupptas under 4 till 12 timmar om det 
är kliniskt nödvändigt. Se fullständig förskrivningsinformation 
för patienter som ska genomgå CABG. Säkerheten och effekten 
av en bolusdos av Angiox utan påföljande infusion har inte 
utvärderats och rekommenderas inte även om ett kortvarigt 
PCI-ingrepp planeras. Se fullständig förskrivningsinformation för 
anvisningar om administreringssätt och kontroll av ACT. Nedsatt 
leverfunktion: Ingen dosjustering krävs. Njurinsufficiens: Se den 
fullständiga förskrivningsinformationen och se kontraindikationer 
om GFR < 30 ml/min. Övervakning av kliniska tecken på blödning 
och dosjusteringar rekommenderas i denna grupp. Barn och 
ungdomar: Ingen indikation. Kontraindikationer: Hos patienter 
med: känd överkänslighet mot bivalirudin, mot hjälpämnena eller 
mot hirudiner; aktiv blödning eller ökad blödningsrisk på grund av 
hemostasrubbningar och/eller irreversibla koagulationsrubbningar; 
svår okontrollerad hypertoni; subakut bakteriell endokardit; kraftigt 
nedsatt njurfunktion (GFR < 30 ml/min) och dialysberoende 
patienter. Varningar och försiktighetsmått: Blödning: Observera 
patienter med avseende på blödning och avbryt behandlingen 
om blödning observeras eller misstänks. Överväg kontroll av INR 
hos patienter som tar warfarin. Överkänslighet: Anafylaxi, inklusive 
anafylaktisk chock med dödlig utgång har rapporterats i mycket 
sällsynta fall vid användning efter godkännandet för försäljning. 
Försiktighet bör iakttas hos patienter som utvecklat antikroppar 
mot lepirudin. Trombosbildning under ingreppet har observerats 
vid användning av gamma-brachyterapi, iakttag försiktighet vid 
beta-brachyterapi. Akut stenttrombos har observerats hos patienter 
med STEMI som genomgår primär PCI och har behandlats med 
revaskularisering av målkärl. Patienter ska vårdas i minst 24 timmar 
på en avdelning där man kan behandla ischemiska komplikationer 
och de ska kontrolleras noga efter primär PCI avseende tecken 

och symtom på myokardischemi. Interaktioner: Sätt in Angiox 30 
minuter efter utsättning av ofraktionerat heparin, eller 8 timmar efter 
subkutan injektion av lågmolekylärt heparin. Kliniska och biologiska 
parametrar för hemostas ska alltid kontrolleras regelbundet 
vid kombination av antikoagulantia. Graviditet och amning: 
Använd under graviditet endast då det är absolut nödvändigt, och 
administrera med försiktighet till ammande mödrar. Biverkningar 
(inklusive rapporter om dödlig utgång): Större och mindre blödning 
oavsett ställe, trombos (inklusive trombos i kransartär, stent och 
kateter), hemoglobinsänkning, punktionsblödning, hematom och 
ekkymos vid kärlets punktionsställe är de vanligaste biverkningarna. 
Även följande biverkningar har rapporterats i sällsynta eller 
mindre vanliga fall; ökad INR, trombocytopeni, anemi, hjärtinfarkt, 
hjärttamponad, perikardiell blödning, öronblödning, intraokulär 
blödning, gastrointestinal blödning (inklusive hematemes, malaena, 
esofageal och anal blödning), peritoneal blödning, retroperitoneal 
blödning, gingival blödning, överkänslighet – inklusive anafylaktisk 
reaktion och chock, reperfusionsskada, blåmärke, huvudvärk, 
intrakraniell blödning, bradykardi, hematom, hypotension, 
arteriovenös fistel, vaskulärt pseudoaneurysm, hematuri, näsblod, 
hemoptys, svalgblödning, illamående, kräkning, nässelfeber, 
hudutslag, bröstsmärta, ryggsmärta, ljumsksmärta, smärta/
reaktioner vid injektionsstället, angina pectoris, ventrikulär takykardi, 
lungblödning och dyspné. Kompartmentsyndrom har rapporterats 
efter marknadsintroduktion. Överdosering: Avbryt behandlingen 
omedelbart och övervaka patienten avseende tecken på blödning. 
Det finns ingen antidot mot bivalirudin, men det kan avlägsnas 
med hemodialys. Blödning har observerats i vissa rapporter om 
överdoseringar. Förpackningsstorlek: 10 injektionsflaskor. Kostnad:  
4168,80€ för en förpackning om 10. Ej ersättningsgillhet. Hållbarhet/
Förvaring: 4 år, förvaras vid högst 25 ºC. Läkemedelsklassificering: 
Receptbelagt Nummer på godkännande för försäljning : 
EU/1/04/289/001. Innehavare av godkännande för försäljning: The 
Medicines Company UK Ltd. 115L Milton Park, Abingdon, Oxfordshire, 
OX14 4SA, Storbritannien. Innehavare av produktlicens: The 
Medicines Company UK Ltd. Datum för senaste revision av 
kortfattad förskrivningsinformation: Juni 2014. Ytterligare 
upplysningar inklusive fullständig förskrivningsinformation 
tillhandahålles av: The Medicines Company UK Ltd. 115L Milton 
Park, Abingdon, Oxfordshire, OX14 4SA, Storbritannien. +44 (0) 1235 
448500. 

Biverkningar ska rapporteras.  

Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje 
misstänkt biverkning via:
Finland 
webbplats: www.fimea.fi 
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea 
Biverkningsregistret 
PB 55 
FI-00034 Fimea

Biverkningar ska rapporteras till: The Medicines Company,   
Tfn: +358 (0) 800774218 eller +358 (0) 972519943.  
E-post: medical.information@themedco.com

Ytterligare upplysningar inklusive fullständig 
förskrivningsinformation tillhandahålles av:  
The Medicines Company UK Ltd. 115L Milton Park, Abingdon, 
Oxfordshire, OX14 4SA, Storbritannien. +44 (0) 1235 448500.
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