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Tiesioginis kreipimasis į sveikatos priežiūros specialistus dėl vernakalanto (Brinavess)
tarpusavio ryšio su sunkia hipotenzija ir kardiogeniniu šoku
Gerbiamas kolega

Santrauka
•
•

•
•

Tebevykstančio klinikinio tyrimo (ACT V) metu pacientui, kuriam buvo
infuzijos būdu į veną sulašinta vernakalanto (Brinavess), pasireiškė sunki
hipotenzija ir kardiogeninis šokas.
Rūpinantis saugumu rekomenduojama, kad infuzijos metu ir bent 15
minučių po jos pabaigos visus vernakalantą vartojančius pacientus dažnai
stebėtų patyręs sveikatos priežiūros specialistas (o ypač svarbu dažnai
matuoti kraujospūdį).
Vernakalanto infuzijos metu ir iki 2 valandų po jos pradžios, kol nusistovi
klinikiniai ir EKG parametrai, vertinkite gyvybinius požymius ir nuolat
stebėkite širdies ritmą.
Likus mažiau kaip 4 valandoms iki vernakalanto infuzijos, jos metu ir 4
valandas po jos pacientui neskirkite jokių intraveninių antiaritmikų (I ar III
klasės).

Daugiau informacijos apie susirūpinimą dėl saugumo
Vernakalantas (Brinavess) yra skirtas greitam sinusinio ritmo atstatymui esant neseniai
prasidėjusiam prieširdžių virpėjimo priepuoliui suaugusiems:
- neoperuojamiems pacientams, kai prieširdžių virpėjimas trunka 7 ir mažiau parų;
- pacientams po chirurginės širdies operacijos, kai prieširdžių virpėjimas trunka 3 ir mažiau
parų.
Kadangi vernakalanto rinkodaros teisė buvo suteikta 2010 metų rugsėjo mėnesį, sunkus
nepageidaujamas reiškinys - sunki hipotenzija ir dėl jos išsivystęs kardiogeninis šokas - buvo
pastebėtas vernakalanto infuziją į veną vartojusiam pacientui tebevykstančio klinikinio
tyrimo (ACT V) 1 metu. Po infuzijos netrukus pacientui išsivystė hipotenzija, širdies
sustojimas ir elektrinė veikla be pulso. Atgaivinti sekėsi sunkiai, gaivinimas vyko ilgai, teko
panaudoti defibriliaciją elektra, DC cardioversiją ir paskirti amjodaroną. Pacientui išsivystė
daugelio organų nepakankamumas, kuris po 28 dienų po pirminio reiškinio praėjo.
1

Astellas US LLC įgijo rinkodaros teises Šiaurės Amerikoje, įskaitant Kanadą, Meksiką ir Jungtines Amerikos
Valstijas, iš Cardiome.
Įmonės kodas 1183411
PVM mokėtojo kodas 118341113
AB bankas „Hansabankas“
Banko kodas 73000
A/s LT427300010082138706

