Помогнете на Вашите пациенти
със СНнФИ да подобрят
качеството си на живот3
Ефект от лечението с FORXIGA върху физическите и
социални ограничения чрез оценка на KCCQ спрямо
плацебо при пациенти със СНнФИ1

Post-hoc анализ

Средна промяна в резултата по KCCQ на 8ми месец

5.62 p=0.009

Градинарство или
домашни дейности

8.34 p=0.005

Хобита,
развлекателни
дейности
Ходене повече от
90 метра (100 ярда)
по равен терен

4.05 p=0.007
5.54 p=0.036

Джогинг или
бързо ходене
Къпане

2.59 p=0.006

Обличане

2.70 p=0.011

Изкачване на стълби
без спиране

4.28 p=0.048
7.05 p=0.040

Работа или
домакинска работа
На гости на
семейството
или приятели
Интимни или
сексуални връзки

5.32 p=0.034
2.99 p=0.765
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Адаптирано по Docherty K et al. Circulation 12 Nov 2020;142:A16353/https://doi.org/10.1161/circ.142.suppl_3.16353

Изображенията не са на реални пациенти.
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Адаптирано по McMurray, et al, 2019.

POST-HOC АНАЛИЗ НА DAPA-HF: ПРОМЯНА В KCCQ-TSS*3
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