
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.



При пациенти с артериална болест на долните 
крайници предпочитаната антитромбоцитна 

терапия е Clopidogrel (6)

Комбинацията от ASA с 
Clopidogrel се препоръчва при 
пациенти с пресен исхемичен 

инсулт и нестабилна 
стенокардия, остър коронарен 

синдром или скорошно 
стентиране. Лечението следва 

да бъде провеждано  
до 12 месеца след събитието 

(клас I, ниво 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 исхемия на крайника, преди реваскуларизация 
на долните крайници (ендоваскуларна или хирургична) или 

преди ампутация на исхемичен 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



Отпуска се по лекарско предписание.
КХП Clopidogrel Actavis 
За повече информация
Тева Фарма ЕАД
ул. Люба Величкова № 9, гр. София 1407, България
Тел.: +359 (2) 489 95 85, Факс: +359 (2) 489 95 86
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Терапевтични показания:(8)

Вторично предпазване от атеротромботични инциденти
Клопидогрел е показан при 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
•  Остър коронарен синдром:
 -  Остър коронарен синдром без елевация на ST-сегмента (нестабилна стенокардия или миокарден 

инфаркт без Q-зъбец), включително пациенти, на които е поставен стент след перкутанна коронарна 
интервенция, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (АСК).

 -  Остър миокарден инфаркт с елевация на ST-сегмента, в комбинация с АСК при медикаментозно 
лекувани пациенти, подходящи за тромболитична терапия.

При пациенти с преходна исхемична атака (Transient Ishemic Attack, TIA) с умерен до висок риск или лек 
исхемичен инсулт (Ischemic Stroke IS)
Клопидогрел в комбинация с АСК е показан при:

•   Възрастни пациенти с TIA с умерен до висок риск (ABCD2¹скор ≥4) или с лек IS (NIHSS²≤3) в рамките на 
24 часа от събитието.

Предпазване от атеротромботични и тромбемболични инциденти при предсърдно мъждене
При 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 АСК за предпазване от атеротромботични и тромбоемболични инциденти, 
включително инсулт.
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Клопидогрел е: 

•  Най-добре проученият тиенопиридин и средство на избор, в 
случай на необходимост от продължителна  антикоагулантна 
профилактика при пациенти с предсърдно мъждене(10)

•  С доказана ефективност във вторичната превенция  на ССЗ  при 
пациенти  с висок исхемичен риск(10)

•  Показан като монотерапия в случаите при които ASA е 
противопоказан  при  ASA непоносимост(10, 2)  


