
FORXIGA е ЕДИНСТВЕНИЯТ SGLT2 инхибитор, който 
сигнификантно НАМАЛЯВА  риска от СЪРДЕЧНОСЪДОВА 

СМЪРТ спрямо плацебо при пациенти със СНнФИ*1-4

ЛЕСНО Е С 

1 ТАБЛЕТКА НА ДЕН БЕЗ ТИТРИРАНЕ‡10 mg
Показаната таблетка FORXIGA не е с реални размери.

Клас 1А препоръка от ESC за лечение на пациенти със СНнФИ6 

За всички пациенти със СНнФИ при липса на противопоказания*1,6

Началната доза от 10mg е и тaргетна доза‡1

Независимо от функционалния клас по NYHA*1

Независимо от съпътстващата терапия за СН5

Независимо от наличие на терапия за СС заболяване или ЗДТ2#1,5

При стойност на eGFR ≥25 mL /min/1.73m2 §1

Изображенията не са на реални пациенти.



FORXIGA 
е показан при 
възрастни за лечение 
на симптоматична 
хронична СНнФИ.1

FORXIGA 
е показан при възрастни за 
лечение на хронично 
бъбречно заболяване.1

FORXIGA
е показан при възрастни за 
лечение на недостатъчно 
контролиран ЗДТ2 като 
добавка към диета и 
физическа активност
-като монотерапия, когато употребата на 
метформин се смята за неуместна поради 
непоносимост.
-като добавка към други лекарствени продукти за 
лечение ЗДТ2.1

Захарен 
диабет 
тип 2

Сърдечна 
недостатъчност

Хронично 
бъбречно 
заболяване

 

‡При пациенти с тежко чернодробно увреждане начална доза от 5 mg е препоръчителна. Ако добре се толерира, дозата може да бъде повишена до 10 mg.1
*Forxiga 10 mg е показан при възрастни за лечение на симптоматична хронична сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване. В проучването DAPA-HF 
пациентите са с LVEF≤40% и NYHA клас II-IV симптоми.1
#Може да се прилага с най-често прилаганите медикаменти за лечение на СС заболявания включително антиагреганти и статини, както и за лечение на ЗДТ2, включително 
метформин, СУП, DPP4 инхибитори, GLP1 рецепторни агонисти и инсулин.1,5

§Поради ограничен опит, не се препоръчва започване на лечение с дапаглифлозин при пациенти с GFR < 25 ml/min. При пациенти със ЗД глюкозопонижаващата ефикасност на 
дапаглифлозин е намалена, когато GFR е <45 ml/min и вероятно липсва при пациенти с тежка степен на бъбречно увреждане. Поради това, ако стойностите на GFR паднат под 
45 ml/min, трябва да се помисли за допълнително глюкозопонижаващо лечение при пациенти със ЗД, ако е необходим допълнителен гликемичен контрол.1
В проучването DAPA-HF FORXIGA 10mg добавен към стандартна терапия за СН, намалява относителния риск за комбинацията от влошаване на СН или СС смърт с 26% (ARR 
4.9%, NNT=21) спрямо плацебо в комбинация със стандартна терапия за СН при 4744 възрастни пациенти със СНнФИ (медиана на проследяване 18.2 месеца). В проучването 
DAPA-HF FORXIGA 10mg добавен към стандартна терапия за СН, намалява относителния риск за смърт по каквато и да е причина спрямо плацебо в комбинация със стандарна 
терапия за СН (вторична крайна цел, номинално сигнификантна HR 0.83 (95% CI, 0.71, 0.97)).1,5 

В проучването DAPA-CKD FORXIGA 10mg, добавен към стандартна терапия за ХБЗ, намалява относителния риск за комбинираната крайна точка от ≥50% трайно понижение на 
eGFR, ТБН, бъбречна или сърдечносъдова смърт с 39% (ARR 5.3%, NNT=19) спрямо плацебо в комбинация със стандартна терапия за ХБЗ сред 4304 възрастни пациенти с ХБЗ с 
eGFR 25 - 75 ml/min/1.73m2 и доказана албуминурия с UACR 200-5000mg/g (медиана на проследяване 2.4 год.; p<0.001). Вторичните крайни точки показват, че FORXIGA 10mg, 
добавена към стандартна терапия за ХБЗ, намалява относителния риск за смърт по всякаква причина с 31% (ARR 2.1%) спрямо плацебо в комбинация със стандартан терапия 
за ХБЗ и намалява относителния риск за комбинирания показател СС смърт или хСН с 29% (ARR 1.8%). Сравнима честота на индивидуалния компонент за СС смърт, FORXIGA 
10mg спрямо плацебо (3.0% vs 3.7%; HR 0.81; 95% CI, 0.58, 1.12). Няма опит с дапаглифлозин за лечение на ХБЗ при пациенти без диабет, които нямат албуминурия. Пациентите с 
албуминурия може да имат повече полза от лечението с дапаглифлозин.1,7

SGLT2, натриево-глюкозния котранспортер 2; СНнФИ, сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване; СС, сърдечносъдов; СН, сърдечна недостатъчност; ЗДТ2, 
захарен диабет тип 2; HR, коефициент на риска; NNT, number needed to treat; ARR, намаление на абсолютния риск; CI, доверителен интервал; DAPA-HF, Dapagliflozin And 
Prevention of Adverse outcomes in Heart Failure; ХБЗ, хронично бъбречно заболяване; СС, сърдечносъдов; DAPA-CKD, Dapagliflozin And Prevention of Adverse outcomes in Chronic 
Kidney Disease; eGFR, изчислена скорост на гломерулна филтрация; ТБН, терминална бъбречна недостатъчност; NYHA, New York  Heart Association; DPP4, дипептидил пептидаза 
4; GLP1, глюкагоноподобен пептид 1; СУП, сулфонилуреен препарат. 
Изображенията не са на реални пациенти.
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Forxiga е показан при възрастни за лечение на недостатъчно контролиран ЗДТ2 като добавка към диета и физическа активност: като монотерапия, когато употребата на 
метформин се смята за неуместна поради непоносимост; като добавка към други лекарствени продукти за лечение на ЗДТ2. Forxiga е показан при възрастни за лечение на 
симптоматична хронична сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване. Forxiga е показан при възрастни за лечение на ХБЗ. 
Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание. Преди да предпишете FORXIGA, моля, консултирайте се с Кратката характеристика на продукта. 
Пълна информация за това лекарствo е предоставена в кратката характеристика на продукта на уебсайта на AstraZeneca България https://az.box.com/shared/static/
jcwjsdi26sxmbz37kkdl0siwzrb7rn3g.pdf. 
Безопасността на пациентите е от първостепенно значение за АстраЗенека. Ако считате, че сте наблюдавали нежелана лекарствена реакция, ако междувременно е настъпила 
бременност, ако сте наблюдавали неочаквана полза или липса на ефект, моля да се свържете с нас на тел. (02) 44 55 000/факс (02) 971 11 24 или съобщете директно през 
платформата contactazmedical. astrazeneca.com. Моля, съблюдавайте също изискванията за докладване на нежелани лекарствени реакции към Изпълнителна агенция по 
лекарствата. За информация за медикаменти на АстраЗенека, може да се свържете с нас на горепосочения телефон или през платформата https://contactazmedical.astrazeneca.
com/. 

Дата на създаване на материала: 09.2021 BG-4519
AstraZeneca България,  
София 1057, бул. Драган Цанков 36, тел: (02) 44 55 000, факс (02) 971 11 24.

FORXIGA ВЕЧЕ Е ПОКАЗАН ЗА ЛЕЧЕНИЕ 
НА ТРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ1,5,7,8 


