31.01.2011
Comunicare directă către profesioniştii din domeniul sănătăţii
referitoare la aprovizionarea cu medicamentul Integrilin (eptifibatidă)
Stimate profesionist din domeniul sănătăţii,
Rezumat
Compania GlaxoSmithKline (GSK), de comun acord cu Agenţia
Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency = EMA), vă
aduce la cunoştinţă informaţii importante referitoare la aprovizionarea
cu medicamentul Integrilin (eptifibatidă)
• Compania GSK anticipează epuizarea provizorie a stocului existent pe
piaţă de anumite forme de prezentare ale eptifibatidei.
• Până la sfârşitul lunii martie se aşteaptă ca stocul să revină la nivelul
normal.
• Principala formă de prezentare afectată este eptifibatida 0,75 mg/ml
(prezentată în flacoane a 100 ml). Compania GSK nu anticipează
dificultăţi semnificative care să afecteze stocul de eptifibatidă
2 mg/ml (prezentată în flacoane a 10 ml).
• Pe parcursul acestei perioade, se poate avea în vedere o medicaţie
alternativă, ca de exemplu tirofiban sau abciximab. Ca în cazul tuturor
medicamentelor, utilizarea acestora trebuie să respecte Rezumatul
Caracteristicilor Produsului corespunzător.
Informaţii suplimentare
Eptifibatida inhibă reversibil agregarea plachetară prin blocarea legării fibrinogenului,
factorului von Willebrand şi a altor liganzi adezivi de receptorii glicoproteici (GP) IIb/IIIa,
este indicat pentru prevenirea infarctului miocardic acut (IM) la pacienţii cu angină
pectorală instabilă sau infarct miocardic non-Q, care au prezentat un episod de durere
toracică în ultimele 24 de ore şi modificări ale electrocardiogramei (ECG) şi/sau valori
crescute ale enzimelor cardiace.
Compania GSK anticipează că va urma o perioadă în care anumite forme de prezentare
ale eptifibatidei nu se vor găsi pe piaţă. Se aşteaptă ca situaţia să fie soluţionată până la
sfârşitul lunii martie.
Compania GSK îşi cere scuze pentru orice inconvenient provocat ca urmare a acestei
situaţii. Pe parcursul acestei perioade, se poate avea în vedere o medicaţie alternativă, ca de
exemplu tirofiban sau abciximab.

Informaţii de contact
Pentru orice informaţii suplimentare cu privire la această situaţie şi la influenţa acesteia
asupra dumneavoastră şi pacienţilor dumneavoastră, vă rugăm să contactaţi compania GSK
România.
GlaxoSmithKline (GSK) România, Opera Business Centre, Str. Costache Negri, nr. 1-5,
sector 5, cod 050552, Bucureşti, tel. 021 30 28 208, fax 021 30 28 259;
Departamentul Medical GlaxoSmithKline (GSK) România, e-mail: medical.ro@gsk.com
Va mulţumesc pentru colaborare,
Dr. Mihaela Ianoşev,
Director Medical
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