
Доказано 
подобрява 
прогнозата(1)

Clopidogrel bisulphate 75 mg x 30 tabl.



Clopidogrel се препоръчва 
в комбинация с ASA 

перипроцедурно при пациенти, 
подлежащи на имплантация на 

коронарен стент (IC)(2)

Clopidogrel 75 mg дневно се 
препоръчва като алтернатива 
при пациенти с непоносимост 

към ASA (Клас I, B) (2)

* Превенция на съдови събития

Clopidogrel се 
препоръчва в 

комбинация с ASA  
при пациенти 

след TAVR* (IIA)(7)

Clopidogrel се 
препоръчва в 

комбинация с ASA 
при пациенти 
подлежащи на 

фибринолиза (IА) (2)

Clopidogrel в доза 75mg дневно е средство 
на избор при пациенти след миокарден 

инфаркт, които толерират двойна 
антитромбоцитна терапия с ASA (75 - 100 mg) 

в продължение на 1 година (2)

* пациенти с висок или умерен риск от исхемични събития, 
които нямат висок риск откървене

Clopidogrel е доказана и изпитана 
терапия, която присъства във всички 

ръководства за лечение на остър и  
хроничен коронарен синдром (2,3)

* TAVR - транскатетърно аортно клапно протезиране
** ПАБ - периферна артериална болест

Clopidogrel bisulphate 75 mg x 30 tabl.



 Антитромбоцитна терапия с Сlopidogrel  
(75 mg дневно) или ASA самостоятелно (75–325 mg 
дневно) се препоръчва за редукция на Миокарден 
инфаркт, Инсулт или смърт от съдов произход при 

пациенти със симптоматична ПАБ** (IA) (6)

Clopidogrel в комбинация 
с ASA се препоръчва при 

пациенти с пресен исхемичен 
инсулт и нестабилна 

стенокардия, не-Q миокарден 
инфаркт или скорошно 

стентиране. Лечението следва 
да бъде провеждано до 9 

месеца след събитието (I, A) (4)

Сlopidogrel (75 mg на ден) се препоръчва като безопасна и 
ефективна алтернатива на антиагрегантна терапия с ASA 

за намаляване на риска от Миокарден инфаркт, исхeмичен 
мозъчен инсулт или съдова смърт при хора с ПАБ** на долни 
крайници, включително и тези с claudicatio intermittens или 

критична изхимия на крайника, преди реваскуларизация 
на долните крайници (ендоваскуларна или хирургична) или 

преди ампутация на долен крайник (IВ)(5)

Продължителната 
терапия с Clopidogrel 

при пациенти със 
съдова атеросклероза 

е по-ефективна от 
ASA в намаляване на 
комбинирания риск 

от инсулт, миокарден 
инфаркт или съдова 

смърт(9)

Clopidogrel във вторичната профилактика 
на исхемичен мозъчен инсулт

Clopidogrel при пациенти с периферна 
артериална болест
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Clopidogrel е показан при:(8)

•  Възрастни пациенти с инфаркт на миокарда (от няколко дни 
до 35 дни)

•  Исхемичен инсулт (от 7-мия ден до 6-тия месец) 
• Установено периферно артериално заболяване
•  Възрастни пациенти с предсърдно мъждене, които имат 

поне един рисков фактор за съдови инциденти, които не 
са подходящи за лечение с антагонист на витамин К (VKA) 
и които имат нисък риск за кървене, в комбинация с АSА 
за предпазване от атеротромботични и тромбоемболични 
инциденти, включително инсулт
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Clopidogrel е единственият ADP-рецепторен
антагонист, който редуцира риска при
пациенти с ПАБ**(5)

симптоматична ПАБ Клас I, А

Clopidogrel 75 mg

инцидент

Clopidogrel bisulphate 75 mg x 30 tabl.


