
flecainide acetat
50 mg, 100 mg х 30 филмирани таблетки

Felkarid
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Препоръки за дългосрочни антиаритмични лекарства
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Показание за дългосрочна терапия за контрол на ритъма

Преценете и лекувайте рискови фактори & коморбидности 
ACEI, ARB, MRA, статин при пациенти с рискови фактори, LVH или LV дисфункция

Пациентен избор

• Дронедарон
• Флекаинид
• Пропафенон
• Соталол

• Амиодарон
• Дронедарон
• Соталол

(IA)
(IA)
(IA)

(IIbA)

(IA)
(IA)

(IIbA)

• Амиодарон (IA)

Никакви или минимум признаци
на структурна сърдечна болест

Катетърна 
аблация

В случай на 
рекурентно AF

В случай на 
рекурентно AF

В случай на 
рекурентно AF

Катетърна 
аблация

Катетърна 
аблация

CAD, HFpEF,
сигнификантна клапна болест

HFrEF

(IIa)

Амиодарон се препоръчва за дългосрочен контрол на ритъма при всички пациенти с ПМ, включително и тези с 
HFrEF. Въпреки това, поради неговата екстракардиална токсичност, първо, когато е възможно, трябва да се вземат 
предвид всички други AADs*

При пациенти с ПМ, лекувани със соталол, се препоръчва внимателно проследяване на  QT интервала, серумните 
нива на калий, CrCl и други рискови фактори за проаритмия.

При пациенти с ПМ, лекувани със флекаинид за дългосрочен котрол на ритъма, трябва да се вземе предвид 
едновременна употреба на лекарство, блокиращо атриовентрикуларния възел (ако се толерира)

Терапията с AADs не се препоръчва при пациенти с постоянно ПМ под контрол на честотата и при пациенти с 
напреднали нарушения на проводимостта, освен ако не е предоставено антибрадикардно пейсиране

Флекаинид или пропафенон се препоръчва за дългосрочен контрол на ритъма при пациенти с ПМ с нормална LV 
функция и без структурно сърдечно заболяване, вкл. Значителна LVH и миокардна исхемия

AAD = антиаритмично лекарство; ПМ = предсърдно мъждене; CrCl = креатининов клирънс; HFrEF = 
сърдечна недостатъчност със намалена фракция на изтласкване; LVH = левокамерна хипертрофия

https://bgcardio.org/storage/app/media/upload-
ed-files/body-02management-of-af.pdf
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Amiodarone

No treatment

Disopyramide

Sotalol

Flecainide
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Вторична крайна точка - смъртност от всички причини (некоригирана честота)

Ретроспективно проучване в Швеция - анализ на четири пациентски регистъра. Времеви период: 5 
години (2010-2015 г.). Брой включени пациенти: Повече от 300 000 пациенти. Цел на изследването: 
Да се   оцени и сравни безопасността на антиаритмичните средства при лечението на пациенти с 
предсърдно мъждене. Метод: Включени са всички пациенти, диагностицирани с предсърдно мъждене 
в Швеция.

• Флекаинид: 10 пъти по-ниска обща смъртност в сравнение с амиодарон
• Флекаинид: 4 пъти по-ниска честота на ново чернодробно заболяване

**Резултатите включват смърт поради каквато и да е причина, новопоявило се чернодробно заболяване и всеки 
индивидуален резултат.

СРАВНЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА АНТИАРИТМИЧНИТЕ СРЕДСТВА В ЛЕЧЕНИЕ НА 
ПАЦИЕНТИ С ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ.



Надкамерни аритмии

Камерни аритмии

При пациенти със значително 
увреждане на бъбречната функция

Намалена чернодробна функция

Пациентите с постоянен пейсмейкър 
in situ

50 mg два пъти дневно

100 mg два пъти дневно

100 mg дневно (или 50 mg два пъти 
дневно)

Необходимо е повишено внимание 
при започване на терапията

Необходимо е повишено внимание 
при започване на терапията

300 mg на ден

400 mg на ден

100 mg на ден (или 50 mg два пъти 
дневно)

200 mg на ден (или 100 mg два пъти 
дневно)

ДОЗИРАНЕ ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА НАЧАЛНА ДОЗА МАКСИМАЛНА ДОПУСТИМА ДОЗА

ОПАКОВКИ

Код НЗОК: СА106 Код НЗОК: СА105

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

AV нодална реципрочна тахикардия; аритмии, свързани със Wolf-Parkinson-White синдром и подобни 
състояния с допълнителни пътища, когато друго лечение е неефективно.

Тежка симптоматична и животозастрашаваща пароксизмална камерна аритмия, която не се повлиява 
от 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.

50 mg x 30 tabl
100 mg x 30 tabl

Започването на терапия с флекаинид ацетат и коригирането на дозата трябва да се извършват под лекарско наблюдение и с проследяване на 
ЕКГ и плазмените нива.

КХП: 16.06.2021


