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Real-World Data Сравнителна оценка на безопасността на антиаритмичните 
медикаменти при пациенти с предсърдно мъждене

Брой пациенти = 312 513
Резултати: Флекаинид в сравнение с амиодарон има 8 пъти по-ниска некоригирана 
честота на първична крайна точка* и 4,5 пъти по-ниска честота на камерна 
фибрилация или вентрикуларна тахикардия.

Първична крайна точка* (некоригирана честота)
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*Първичната крайна точка е комбинация от аритмична смърт (внезапна смърт, мигновена смърт, смърт 
от камерна фибрилация), успешна реанимация, нова диагноза на продължителна камерна тахикардия, 
камерна фибрилация или de novo имплантация на ICD.



Real-World Data Лечението с флекаинид показва най-ниска смъртност поради всякакви причини. 
Периодът на наблюдение е еквивалентен на общо време в риск от над 1,1 милиона години.

Метод: Анализ на 4 шведски здравни регистъра за цялото население.
Резултати: Флекаинид в сравнение с амиодарон има 10 пъти по-ниска честота на
смъртност от всички причини и 4 пъти по-ниска честота на нови чернодробни 
заболявания.

Friberg L. „Ventricular arrhythmia and death among atrial fibrillation patients using anti-arrhythmic drugs“. Am Heart J. 205, 2018, 118–127. 
doi: 10.1016/j.ahj. 2018.06.018
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Вторична крайна точка - смъртност от всички причини (некоригирана честота)
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КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
 Всяка таблетка съдържа 50 mg или 100 mg флекаинидов ацетат (�ecainide 
acetate)

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
-   AV нодална реципрочна тахикардия; аритмии, свързани със Wolf-Parkin-

son-White синдром и подобни състояния с допълнителни пътища, когато 
друго лечение е неефективно. 

-   Тежка симптоматична и животозастрашаваща пароксизмална камерна 
аритмия, която не се повлиява на други форми на терапия или при 
непоносимост към други лечения.

-   Пароксизмални предсърдни аритмии (предсърдно мъждене, трептене и 
тахикардия) при пациенти с инвалидизиращи симптоми след конверсия, 
при условие, че има категорична нужда от лечение въз основа на 
тежестта на клиничните симптоми, когато друго лечение е неефективно.

Структурните сърдечни заболявания и/или нарушената функция на лявата 
камера трябва да бъдат изключени поради повишения риск от 
проаритмични ефекти.
Таблетките флекаинидов ацетат могат да се използват за поддържане на 
нормалния сърдечен ритъм след конверсия с други средства.

ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Фелкарид таблетки е лекарство за перорална употреба. 
Таблетките трябва да се приемат с малко течност.
Започването на терапия с флекаинидов ацетат и корекциите на дозата 
трябва да се извършват под лекарско наблюдение и при проследяване на 
ЕКГ и плазмените нива. 
Възрастни и юноши (над 12 години)
Надкамерни аритмии: препоръчваната начална доза е 50 mg два пъти 
дневно. Ако е необходимо, дозата може да бъде увеличена до максимум 
300 mg на ден.
Камерни аритмии: препоръчителната начална доза е 100 mg два пъти 
дневно. Максималната доза е 400 mg на ден. След 3 – 5 дни се препоръчва 
дозата постепенно да се коригира до най-ниското ниво, което поддържа 
контрол над аритмията. 
Пациенти в старческа възраст
При пациенти в старческа възраст максималната начална дневна доза 
трябва да бъде 50 mg два пъти дневно. Дозата за пациенти в напреднала 
възраст не трябва да надвишава 300 mg дневно (или 150 mg два пъти 
дневно).
Педиатрична популация
Има ограничени данни от употребата на флекаинид при деца. Безопасността 
и ефективността не са установени и поради това флекаинид не трябва да се 
използва при деца под 12 години.
Плазмени нива
Въз основа на потискането на преждевременните камерни комплекси (PVC) 
може да са необходими плазмени нива от 200 – 1000 ng/ml, за да се получи 
максимален терапевтичен ефект. Плазмените нива над 700 – 1000 ng/ml са 
свързани с повишена вероятност от нежелани реакции.
Бъбречно увреждане
При пациенти със значително бъбречно увреждане (креатининов клирънс 
от 35 ml/min/1,73 m2 или по-малко или серумен креатинин >1,5 mg/dl), 
максималната начална доза трябва да бъде 100 mg дневно (или 50 mg два 
пъти дневно). След 6 – 7 дни дозата може да се коригира в зависимост от 
ефекта и поносимостта.
Намалена чернодробна функция
Пациентите с нарушена чернодробна функция трябва да бъдат внимателно 
наблюдавани, дозировката не трябва да надвишава 100 mg на ден (или 50 
mg два пъти дневно).

Пациентите с постоянен пейсмейкър in situ трябва да се лекуват внимателно. 
Дозата не трябва да надвишава 200 mg на ден (или 100 mg два пъти дневно), 
тъй като е известно, че флекаинид повишава праговете на ендокардиалната 
стимулация.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
-  Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от 

помощните вещества, изброени в точка 6.1.
-  Флекаинид е противопоказан при сърдечна недостатъчност и при 

пациенти с анамнеза за миокарден инфаркт, които имат или 
асимптоматична камерна ектопия, или асимптоматична 
неподродължителна камерна тахикардия.

-   Пациенти с хронично предсърдно мъждене, при които не е направен опит 
за конверсия на синусов ритъм. 

-  Пациенти с нарушена камерна функция, кардиогенен шок, тежка 
брадикардия (по-малко от 50 удара в минута) и тежка хипотония.

-  Използване в комбинация с антиаритмици от клас I (блокери на 
натриевите канали).

-   При пациенти с хемодинамично значимо клапно сърдечно заболяване.
-   Освен ако няма средство за кардиостимулация, флекаинид не трябва да се 

дава на пациенти с дисфункция на синусовия възел, дефекти на 
предсърдната проводимост, атриовентрикуларен блок от втора или 
по-голяма степен, бедрен блок или дистален блок.

-   Пациенти с асимптоматични или леко симптоматични камерни аритмии 
не трябва да използват флекаинид.

-   Известен синдром на Бругада.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ 
УПОТРЕБА
Лечението с перорален флекаинид трябва да се провежда в болнични условия 
или под наблюдение от специалист при пациенти с:
-   AV нодална реципрочна тахикардия; аритмии, свързани със синдрома на 

Wolf-Parkinson-White, и подобни състояния с допълнителни пътища.
-   Пароксизмално предсърдно мъждене при пациенти с инвалидизиращи 

симптоми.
Започването на лечението с флекаинид и промяна на дозировката трябва да 
става под лекарско наблюдение и проследяване на ЕКГ и плазмените нива. 
При някои пациенти може да се наложи хоспитализация по време на тези 
процедури, главно при пациенти с потенциално животозастрашаващи 
камерни аритмии.
Флекаинид, подобно на другите антиаритмици, може да причини 
проаритмични ефекти, т.е. може да причини появата на по-тежък тип 
аритмия, да увеличи честотата на съществуваща аритмия или тежестта на 
симптомите.
Флекаинид трябва да се избягва при пациенти със структурно сърдечно 
заболяване или с нарушена функция на лявата камера.
Нарушенията в електролитния баланс (напр. хипо- и хиперкалиемия) трябва 
да бъдат коригирани преди да се използва флекаинид.
Преди употребата на флекаинид трябва да се коригират съществуваща тежка 
брадикардия или изразена хипотония. 
Флекаинид не трябва да се използва при пациенти със значително 
чернодробно увреждане, освен ако потенциалните ползи значително не 
надвишават рисковете. При тези обстоятелства силно се препоръчва 
проследяване на плазменото ниво. 
Флекаинид трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с 
нарушена бъбречна функция (креатининов клирънс ≤35 ml/min/1,73 m2) и се 
препоръчва терапевтично проследяване на лечението. 
Флекаинид следва да се използва с повишено внимание при всички пациенти 

с постоянни пейсмейкъри или временно поставени електроди и не трябва да 
се прилага на пациенти със съществуващи ниски прагови нива или 
непрограмируеми пейсмейкъри освен, ако няма подходящо средство за 
стимулация.
Флекаинид трябва да се използва внимателно при пациенти с остро начало на 
предсърдно мъждене след сърдечна операция.
За флекаинид е доказано, че увеличава риска от смъртност при пациенти 
след миокарден инфаркт с асимптоматична камерна аритмия.

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Флекаинид не трябва да се прилага едновременно с продукти от друг клас I 
антиаритмични средства (напр. хинидин). При комбинация на флекаинид с 
клас II антиаритмични лекарства, като напр. бета-блокери има риск от 
адитивен отрицателен инотропен ефект. Ако флекаинид се прилага 
едновременно с амиодарон, обичайната доза флекаинид трябва да бъде 
намалена с 50% и пациента трябва внимателно да бъде наблюдаван за 
проявата на нежелани реакции. Използването на флекаинид заедно с 
блокери на калциевите канали, например верапамил, трябва да се обмисли 
внимателно.
Необходимо е повишено внимание при едновременно прилагане на 
флекаинид и антидепресанти, антихистамини, противовирусни и 
антималарийни лекарствени средства, антиепилептици, антипсихотици, 
антимикотици, диуретици, циметидин, ЛС против тютюнопушене.

БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ
Няма доказателства за лекарствената безопасност по време на бременност.
Флекаинид се екскретира в кърмата.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ
Флекаинид може да предизвика аритмия.
Най-честите сърдечно-съдови нежелани реакции са втора и трета степен AV 
блок, брадикардия, сърдечна недостатъчност, болка в гърдите, миокарден 
инфаркт, хипотония, синусов арест, тахикардия (предсърдна и камерна) и 
сърцебиене.
Най-честите нежелани лекарствени реакции са виене на свят и зрителни 
нарушения, които настъпват при около 15% от пациентите, подложени на 
лечение.

ПРЕДОЗИРАНЕ
Предозирането с флекаинид е потенциално животозастрашаваща спешна 
ситуация.
Предозирането може да доведе до хипотония, гърчове, брадикардия, 
забавяне на проводимостта (синоатриален или атриовентрикуларен блок) и 
асистолия. Флекаинидид удължава QT интервала  и разширява QRS 
комплекса, което може да доведе до камерни аритмии.
Не е известен начин за бързо отстраняване на флекаинид от организма.
Не е известен специфичен антидот. Интравенозното вливане на натриев 
бикарбонат 8,4% често намалява активността на флекаинид на ниво 
рецептор в рамките на няколко минути.

ВИД И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА
Фелкарид таблетки са опаковани в PVC/PVDC/алуминиеви блистери. 
Предлагат се кутии, съдържащи 30 таблетки в блистери.

ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ
КХП: 16.06.2021


