
Силата да възродиш!
Ново начало за пациентите с ОКС*



* Противопоказания за прасугрел: предшестваща интракраниална хеморагия, предшестващ исхемичен инсулт или TIA, или 
продължаващи хеморагии; прасугрел не се препоръчва при пациенти на възраст ≥75 години или с телесно тегло <60 kg.  
ОКС-остър коронарен синдром; ESC- European society of cardiologists;PCI- перкутанна коронарна интервенция;  
ОМИ-остър миокарден инфаркт

Prasugrel, като мощен P2Y12 инхибитор, е на избор при 
лечение на пациентите с ОКС според всички Европейски 
ръководства1,2,3

ПРЕПОРЪКА клас ниво

Избор на P2Y12 инхибитори и подходящ момент за приложението им- препоръки на ESC за двойна 
антитромботична терапия-2017 г.¹

При пациенти с ОКС подложени на PCI се препоръчва 
прасугрел (60 mg насищаща доза, 10 mg дневна доза) на 
фона на аспирин при P2Y12 инхибитор-наивни пациенти с 
ОКС без ST-елевация или с първоначално консервативно 
лекуван STEMI след установяване на показания за PCI, 
или при пациенти със STEMI подложени на незабавна 
коронарна катетеризация, освен когато има висок 
риск от животозастрашаваща хеморагия или други 
противопоказания*.

I B

Перипроцедурна и следпроцедурна антитромбозна терапия при пациенти подложени на 
първична PCI- препоръки на ESC за поведение при ОМИ с елевация на ST-сегмента- 2017 г.²

Мощен P2Y12 инхибитор (прасугрел или тикагрелор) 
или клопидогрел, ако първите не са налични или са 
противопоказани, се препоръчва преди (или най-късно по 
време на) PCI и в продължение на 12 месеца, освен когато е 
налице прекалено висок хеморагичен риск.

I A

Препоръки на ESC за поведение при пациенти с остри коронарни синдроми без персистираща 
елевация на ST-сегмента- 2015 г.³

Прасугрел (60 mg насищаща доза, 10 mg дневна доза) се 
препоръчва при пациенти, при които следва PCI, ако нямат 
противопоказания*

I B



НАТОВАРВАЩА ДОЗА ПОДДЪРЖАЩА ДОЗА

60 mg 10 mg веднъж дневно

 

Показания4

BEWIM, прилаган едновременно с ацетилсалицилова киселина, е показан за 
предотвратяване на атеротромботични събития при възрастни пациенти с 
остър коронарен синдром (напр. нестабилна стенокардия, инфаркт на миокарда 
без елевация на ST сегмент [UA/NSTEMI] или инфаркт на миокарда с елевация на ST 
[STEMI]), подложени на първична или отложена перкутанна коронарна интер-
венция (PCI)

Дозиране4



* първична крайна цел: кумулативна честота на СС смърт, нефатален МИ и нефатален инсулт
  СС- сърдечно-съдова, МИ-миокарден инфаркт

Лечението с prasugrel сигнификантно намалява риска от СС 
смърт, нефатален МИ и нефатален инсулт при пациенти с ОКС, 
подлежащи на PCI5 
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** възникнала и вероятна

Лечението с prasugrel сигнификантно намалява риска 
от тромбоза на стента при пациенти с умерен до висок 
СС риск преживяли ОКС5
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*** съвкупност от крайните цели за ефективност (СС смърт/МИ/Инсулт) и безопасност – значимо кървене по TIMI

Лечението с prasugrel е с доказани клинични нетни ползи за 
пациентите с ОКС, въпреки повишения риск от кървене5

БАЛАНС ЕФЕКТИВНОСТ/БЕЗОПАСНОСТ 
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При изключване на подгрупите с повишен риск от кървене,  
антиисхемичната ефективност на prasugrel остава 
по-висока от тази на clopidogrel, но вече на фона на еднаква 
честота на значимите хеморагични усложнения5

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%

първична крайна цел
(СС смърт/МИ/инсулт)

значимо не- CABG- 
свързано кървене 

по TIMI

клинични нетни ползи ****

11,0%

1,5%

12,5%

8,3%

2,0%

10,2%

clopidogrel prasugrel

HR 0.74
P< 0.001

HR 0.80
P< 0.001

p=NS

ПАЦИЕНТИ БЕЗ АНАМНЕЗА ЗА ИНСУЛТ/ПИА, 
ПОД 75 Г., НАД 60 КГ

**** Oбща смъртност, нефатален МИ, нефатален инсулт, 
или нефатално значимо не- CABG- свързано кървене по TIMI



Пациентите със ЗД, лекувани с prasugrel имат значително 
понижаване на риска от исхемични инциденти спрямо 
пациентите лекувани с clopidogrel, на фона на един и същ 
риск от кървене и в двете групи5

СС смъртност/МИ/инсулт
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*****съвкупност от крайните цели за ефективност (СС смърт/МИ/Инсулт) и безопасност – значимо кървене по TIMI 
ЗД- захарен диабет



НЕТНА КЛИНИЧНА ПОЛЗА ПРИ ПАЦИЕНТИ 
СЪС STEMI
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Пациентите със STEMI, лекувани с prasugrel имат 
значително понижаване на риска от исхемични инциденти 
спрямо пациентите лекувани с clopidogrel, на фона на един и 
същ риск от кървене и в двете групи6



ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ БЕВИМ 10 mg фил-
мирани таблетки 
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка таблетка 
съдържа 10 mg прасугрел (prasugrel) (като прасугрел 
база). ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА Филмирана таблетка. 
Таблетката може да бъде разделена на равни дози. 
Терапевтични показания 
Бевим, прилаган едновременно с ацетилсалицилова 
киселина (АСК), е показан за предотвратяване на атеро-
тромботични събития при възрастни пациенти с остър 
коронарен синдром (напр. нестабилна стенокардия, 
инфаркт на миокарда без елевация на ST сегмент [UA/
NSTEMI] или инфаркт на миокарда с елевация на ST 
[STEMI]), подложени на първична или отложена перку-
танна коронарна интервенция (PCI). 
Дозиране: Възрастни: Лечението с Бевим трябва да се 
започва с еднократна натоварваща доза от 60 mg и след 
това да се продължи с 10 mg един път дневно. Пациенти-
те, приемащи Бевим, трябва да приемат и АСК ежеднев-
но (75 mg до 325 mg). При пациенти с остър коронарен 
синдром (ОКС), които са лекувани с PCI, преждевремен-
ното преустановяване на което и да е антиагрегантно 
средство, включително Бевим, може да доведе до пови-
шен риск от тромбоза, инфаркт на миокарда или смърт, 
дължащо се на основното заболяване на пациента. Пре-
поръчва се лечение с продължителност до 12 месеца, 
освен ако прекъсването на Бевим е клинично показано.  
Пациенти ≥75-годишна възраст: Употребата на Бевим 
при пациенти ≥75-годишна възраст в повечето случаи не 
се препоръчва. Ако след внимателна оценка на индиви-
дуалния риск/полза от предписващия го лекар лечение-
то се сметне за необходимо при пациентите от възрас-
товата група ≥75 години, тогава след натоварваща доза 
от 60 mg трябва да се предпише намалена поддържаща 

доза от 5 mg (половин таблетка). Пациентите ≥75-годиш-
на възраст са по-чувствителни на кървене и имат по-ви-
сока експозиция на активния метаболит на прасугрел.  
Пациенти с тегло <60 kg : Бевим трябва да се прилага като 
еднократна натоварваща доза от 60 mg и след това да се 
продължи с доза от 5 mg (половин таблетка) един път 
дневно. Не се препоръчва поддържаща доза от 10 mg. 
Това се дължи на повишена експозиция на активния ме-
таболит на прасугрел и на повишен риск от кървене при 
пациенти с телесно тегло <60 kg, когато се прилага доза 
от 10 mg един път дневно, в сравнение с пациенти ≥60 kg.  
Бъбречно увреждане: Не е необходимо коригиране на 
дозата за пациенти с бъбречно увреждане, включител-
но пациенти с терминално бъбречно заболяване. Има 
ограничен терапевтичен опит при пациенти с бъбречно 
увреждане. Чернодробно увреждане: Не е необходимо 
коригиране на дозата при пациенти с леко до умерено 
чернодробно увреждане (Child Pugh клас A и B). Има 
ограничен терапевтичен опит при пациенти с лека до 
умерена чернодробна дисфункция. Бевим е противо-
показан при пациенти с тежко чернодробно увреждане 
(Child Pugh клас C). Педиатрична популация: Безопас-
ността и ефикасността на Бевим при деца под 18-годиш-
на възраст не са установени. Има ограничени данни при 
деца със сърповидноклетъчна анемия. 
Начин на приложение: За перорално приложение. При-
емът на Бевим не зависи от приема на храна. Прилага-
нето на натоварваща доза от 60 mg прасугрел на гладно 
може да осигури най-бързо настъпване на действието.
Противопоказания :свръхчувствителност към актив-
ното вещество или към някое от помощните вещества, 
активно патологично кървене, анамнеза за инсулт или 
преходна исхемична атака (ПИА), тежко увреждане на 
черния дроб (Child Pugh клас C). 

КХП Bewim



Специални предупреждения и предпазни мерки при 
употреба:
Риск от кървене 
Употребата на прасугрел при пациенти с повишен риск 
от кървене трябва да се обсъжда само когато се смята, 
че ползата от гледна точка на превенцията на исхемични 
събития превишава риска от сериозно кървене. Това се 
отнася особено за пациентите: над 75-годишна възраст; 
с предразположение към кървене (напр. дължащо се на 
скорошна травма, скорошна операция, скорошно или 
повторно гастроинтестинално кървене, или активна пеп-
тична язва); с телесно тегло <60 kg. При тези пациенти 
не се препоръчва поддържаща доза от 10 mg. Трябва да 
се използва поддържаща доза от 5 mg; с едновременно 
прилагане на лекарствени продукти, които може да по-
вишат риска от кървене, включително перорални ан-
тикоагуланти, клопидогрел, нестероидни противовъзпа-
лителни средства (НСПВС) и фибринолитици. 
Свръхчувствителност, включително ангиоедем 
Реакции на свръхчувствителност, включително ангиое-
дем, са съобщавани при пациенти, които приемат прасуг-
рел, включително при пациенти с анамнеза за реакция 
на свръхчувствителност към клопидогрел. Препоръчва 
се мониториране за признаци на свръхчувствителност 
при пациенти с известна алергия към тиенопиридини  
(вж. точка 4.8). 
Тромботична тромбоцитопенична пурпура (ТТП) 
ТТП е съобщавана при употреба на прасугрел. ТТП е се-
риозно състояние и изисква незабавно лечение.
Лактоза 
Пациентите с редки наследствени проблеми на непоно-
симост към галактоза, пълен лактазен дефицит или глю-
козно-галактозна малабсорбция не трябва да приемат 
това лекарство. 
Бременност, кърмене, фертилитет
Бевим трябва да се използва по време на бременност 
само ако потенциалната полза за майката оправдава по-
тенциалния риск за фетуса. Не се препоръчва употреба-
та на прасугрел по време на кърмене. Няма ефект върху 
фертилитета на мъжки и женски плъхове при перорални 
дози до експозиция 240 пъти над препоръчваната под-
държаща дневна доза при хора (на базата на mg/m2). 

Ефекти върху способността за шофиране и работа с 
машини 
Очаква се прасугрел да не повлиява или да повлиява пре-
небрежимо способността за шофиране и работа с машини. 
Нежелани лекарствени реакции 
Безопасността при пациенти с остър коронарен синд-
ром, подлежащи на PCI, е оценявана в проучване с кон-
трола клопидогрел (TRITON), в което 6 741 пациенти са 
лекувани с прасугрел (60 mg натоварваща доза и 10 mg 
един път дневно поддържаща доза) за средно 14,5 месе-
ца (5 802 пациенти са лекувани в продължение на повече 
от 6 месеца, 4 136 пациенти са лекувани в продължение 
на повече от 1 година). Честотата на прекъсване на при-
ема на изследваното лекарствено средство поради не-
желани събития е 7,2% за прасугрел и 6,3% за клопидо-
грел. За двете лекарствени средства най-честата от тези 
нежелани реакции, водещи до прекъсване на приема на 
изследваното лекарство, е кървенето (2,5% за прасугрел 
и 1,4% за клопидогрел). 
Хеморагичните и нехеморагичните нежелани реакции в 
проучването TRITON, или тези от спонтанни съобщения. 
Чести (≥1/100 до <1/10) – анемия, хематом, епистаксис, 
гастроинтестинална хеморагия, обрив, екхимоза, хема-
турия, хеморагия на мястото на пунктиране на съдовете, 
хематом на мястото на пунктиране, контузия; нечести 
(≥1/1 000 до <1/100) – свръхчувствителност, включител-
но ангиоедем, хеморагия в окото, хемоптиза, ретропери-
тонеална хеморагия, хеморагия от ректума, хематохезия, 
кървене от венците, кървене след процедура ; редки 
(≥1/10 000 до <1/1 000) – тромбоцитопения, подкожен 
хематом; с неизвестна честота- тромботична тромбоци-
топенична пурпура.
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10 mg x 28 филмирани таблетки
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