
EFIENT® (Prasugrel)
▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: Lees
aandachtig de SKP (in bijlage) vooraleer EFIENT® voor te schrijven (en/of te
gebruiken). De volledige en geactualiseerde tekst van deze SKP is beschikbaar
op de website www.fagg.be , rubriek “BIJSLUITER en SKP van een
geneesmiddel”.

De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden
verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel EFIENT®. Het
verplicht plan voor risicobeperking in België̈, waarvan deze informatie deel
uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van
EFIENT® te waarborgen. (RMA gewijzigde versie 07/2017)

Educatief materiaal

http://www.fagg.be/
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Doel van dit materiaal (RMA ou Risk Minimisation Activities)

Deze informatie maakt deel uit van het Belgische risicobeheerplan, dat
informatiemateriaal beschikbaar stelt aan gezondheidszorgbeoefenaars.
Deze bijkomende risico beperkende activiteiten zijn gericht op het veilig
en doeltreffend gebruik van EFIENT ®.
Het doel van het educatief materiaal is voorschrijvers die betrokken
kunnen zijn bij de behandeling met EFIENT® het volgende te
benadrukken :
• Ernstige bloedingscomplicaties komen meer voor bij patiënten ≥75 jaar (inclusief

fatale voorvallen) of diegene met een gewicht <60 kg.
• Behandeling met prasugrel wordt in het algemeen niet aan bevolen bij patiënten ≥

75 jaar.
• Als na een zorgvuldige en individuele baten-risicobeoordeling door de

voorschrijvende arts een behandeling noodzakelijk is bij patiënten in de
leeftijdsgroep ≥75 jaar, dan behoort na een oplaaddosis van 60 mg, een lagere
onderhoudsdosis van 5 mg te worden voorgeschreven.

• Patiënten met een gewicht <60 kg zouden een lagere onderhoudsdosis van 5 mg
moeten krijgen.
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Indication

EFIENT®, gelijktijdig toegediend met acetylsalicylzuur (ASA), is
geïndiceerd voor de preventie van atherotrombotische complicaties
bij volwassen patiënten met acuut coronair syndroom (d.w.z.
instabiele angina pectoris [UA], myocardinfarct zonder ST-elevatie
[NSTEMI] of myocardinfarct met ST-elevatie [STEMI]) die primaire of
uitgestelde percutane coronaire interventie (PCI) ondergaan.
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Afkortingen

ASA Acetylsalicylzuur 

UA Instabiele angina pectoris 
PCI Percutane coronaire interventie 

NSTEMI Myocardinfarct zonder ST-elevatie 
ACS Acuut coronair syndroom 

 instabiele angina pectoris 
 myocardinfarct zonder ST-elevatie [UA/NSTEMI]
 myocardinfarct met ST-elevatie [STEMI]

die primaire of uitgestelde percutane coronaire interventie (PCI) 
ondergaan. 

STEMI Myocardinfarct met ST-elevatie 
TIMI Thrombolysis in myocardial infarction
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Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 

Bloedingsrisico – Risicopopulatie

Bij patiënten met een verhoogd bloedingsrisico dient gebruik van EFIENT® alleen te worden 
overwogen wanneer de voordelen met betrekking tot de preventie van ischemische 

complicaties > worden geacht dan het risico op ernstige bloedingen. 

≥75 jaar met 
bloedingsneiging 

In het bijzonder voor patiënten

Aan wie geneesmiddelen 
worden toegediend die het 

bloedingsrisico kunnen 
verhogen 

•Nierfunctiestoornissen 

•Lichte tot matige 
leverfunctiestoornissen

EFIENT® voorzichtig
gebruik

Patiënten met ACS die PCI ondergingen en met EFIENT® en ASA werden behandeld, 
vertoonden een verhoogd risico op grote en kleine bloedingen (TIMI-classificatiesysteem). 

Ernstige bloedingscomplicaties komen 
meer voor bij patiënten ≥75 jaar 

(inclusief fatale voorvallen) of diegene 
met een gewicht <60 kg. 

Het gebruik van EFIENT® wordt in 
het algemeen niet aanbevolen.
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Dosering – Risicopopulatie
 Volwassen patiënten met een gewicht <60 kg of patiënten ≥75 jaar

• Aanbevolen duur van de behandeling:                                                            
EEN BEHANDELING VAN MAXIMAAL 12 MAANDEN                                                         
Tenzij stopzetting klinisch geïndiceerd is

• Bij patiënten met acuut coronair syndroom (ACS) die een percutane
coronaire interventie ondergaan, kan voortijdige stopzetting van een
bloedplaatjesaggregatieremmer, zoals EFIENT®, leiden tot een
verhoogd risico op trombose, myocardinfarct of overlijden als gevolg
van de onderliggende aandoening van de patiënt.

*Bij UA/NSTEMI patiënten die binnen 48 uur na opname coronaire angiografie ondergaan, dient één
enkelvoudige oplaaddosis te worden gegeven ten tijde van PCI.

ONDERHOUDSFASE
5 mg eenmaal daags

INITIATIE
Oplaaddosis: 

60 mg *

+ dagelijks ASA 75 mg tot 325 mg
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Dosering

Volwassen patiënten van ≥75 jaar

. 

Patiënten ≥75 jaar hebben een verhoogde gevoeligheid op
bloedingen en een hogere blootstelling aan de actieve metaboliet
van prasugrel.

Als na een zorgvuldige en individuele baten-risicobeoordeling door
de voorschrijvende arts een behandeling noodzakelijk is bij
patiënten in de leeftijdsgroep ≥75 jaar, dan behoort na een
oplaaddosis van 60 mg, een lagere onderhoudsdosis van 5 mg te
worden voorgeschreven.

Het gebruik van EFIENT® bij patiënten ≥75 jaar 
wordt in het algemeen niet aanbevolen. 



Version 20170615- 8

Dosering

Volwassen patiënten met een gewicht <60 kg

Volwassen patiënten met een gewicht <60 kg vertonen een verhoogde
blootstelling aan de actieve metaboliet van prasugrel en een verhoogd
risico op bloedingen wanneer ze eenmaal daags een dosis van 10 mg
gebruiken, in vergelijking met patiënten ≥60 kg.

EFIENT® moet worden gestart met een eenmalige oplaaddosis van 60
mg en worden voortgezet in een dosering van 5 mg eenmaal daags.

De onderhoudsdosis van 10 mg wordt niet aanbevolen.

Volwassen patiënten met een gewicht <60 kg mogen EFIENT® 10 mg 
niet gebruiken vanwege een verhoogd hemorragisch risico
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Dosering

Meer weten : Speciale gevallen

Gezien de beperkte ervaring en het 
verhoogd risico op bloedingen 

voorzichtig te gebruiken

Nierfunctie-
stoornis 

(terminale inbegrepen)

Lichte tot matige 

(Child-Pughklasse A 
en B)

Leverfunctie-
stoornis 

Pediatrische 
patiënten
(-18 jaar)

De veiligheid en 
werkzaamheid is 
niet vastgesteld.

Leverfunctie-
stoornis 
ernstige

Gecontra-indiceerd
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Wijze van toediening

De werking kan het snelst intreden als de oplaaddosis van 
60 mg EFIENT® op de nuchtere maag 

wordt ingenomen

De tablet niet breken of fijnmaken

EFIENT® voor oraal gebruik, kan met of zonder 
voedsel worden ingenomen.
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Melden van bijwerkingen

De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen 
geassocieerd met het gebruik van EFIENT® te melden aan de afdeling 
Vigilantie van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten (fagg). Het melden kan online gebeuren via 
www.gelefiche.be of via de “papieren gele fiche” beschikbaar via het 
Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium en via de Folia 
Pharmacotherapeutica. 
De gele fiche kan worden verzonden per post naar het adres Fagg –
afdeling Vigilantie – Eurostation II – Victor Hortaplein 40/40 – 1060 
Brussel, per fax op het nummer 02/528.40.01, of per e-mail naar: 
adversedrugreactions@fagg-afmps.be .

De ongewenste bijwerkingen dienen gemeld te worden aan Daiichi 
Sankyo Belgium S.A. op het nummer 010/48 95 95 of via 
pharmacovigilance@daiichi-sankyo.be.

http://www.gelefiche.be/
mailto:adversedrugreactions@fagg-afmps.be
mailto:pharmacovigilance@daiichi-sankyo.be


DAIICHI SANKYO BELGIUM N.V.-S.A.
Parc Scientifique Fleming
Rue Fond Jean Pâques 5

1348 Louvain-la-Neuve
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