
 

ЧРЕЗ НАМАЛЯВАНЕ 
НА РИСКА ОТ 
СЪРДЕЧНОСЪДОВА 
СМЪРТ ИЛИ 
ВЛОШАВАНЕ НА 
СЪРДЕЧНАТА 
НЕДОСТАТЪЧНОСТ#5

СЪХРАНИ  
        ЖИВОТА

8†

FORXIGA е ЕДИНСТВЕНИЯТ SGLT2 инхибитор, който сигнификантно НАМАЛЯВА  
риска от СЪРДЕЧНОСЪДОВА СМЪРТ спрямо плацебо при пациенти със СНнФИ*1-4

FORXIGA може да съхрани и подобри живота на Вашите пациенти със СНнФИ чрез 
доказаната си ефикасност, подобряване на симптомите и удобно дозиране веднъж дневно.*1,5,6

#Влошаване на СН се дефинирa като хоспитализация поради СН или посещение по спешност поради СН. Посещение по спешност поради СН се дефинира като спешна, непланирана оценка от лекар, например в спешно отделение, и изискващо лечение 
за влошена СН (различно от това само да се повиши дозата на диуретик за перорално приложение).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% (намаляване на абсолютния риск с 4.9%) 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)). Лечението с FORXIGA 10mg 
води до статистически и клинично значима полза спрямо плацебо върху симптомите на СН, измерена чрез промяната в KCCQ-TSS (общ резултат за симптоми от въпросника за кардиомиопатия на Канзас сити) на 8-ия месец, спрямо изходно ниво (win ratio 
1,18 [95% CI 1,11, 1,26]; p < 0,0001). В DAPA-HF пациентите получват стандартна терапия за СН като бета блокери, АСЕ инхибитори/АРБ, диуретици, минералкортикоидни рецепторни антагонисти, сакубитрил-валсартан, дигиталис, както и терапия с устройство 
като имплантируем кардиовертер-дефибрилатор (ICD) и сърдечна ресинхронизационна терапия (CRT).5 †Dapagliflozin се препоръчва за пациенти със СНнФИ (NYHA клас II – IV, ЛКФИ ≤ 40%), за да се намали рискът от хСН и смърт.8 СС, сърдечносъдов; DAPA-HF, 
Dapagliflozin And Prevention of Adverse outcomes in Heart Failure; KCCQ-TSS, Total Symptom Score of the Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire; SGLT2, натриево-глюкозния котранспортер 2; СН, сърдечна недостатъчност; СНнФИ, сърдечна недостатъчност с 
намалена фракция на изтласкване; win ratio, коефициент на успех; HR, коефициент на риск; CI, доверителен интервал; ACE, ангиотензин-конвертиращ ензим; АРБ, ангиотензин-рецепторен блокер; хСН, хоспитализация поради сърдечна недостатъчност; NYHA, 
Нюйоркска сърдечна асоциация; ЛКФИ, левокамерна фракция на изтлаксване. 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

СНнФИ, сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване; ЗДТ2, захарен диабет тип 2, ХБЗ, хронично бъбречно заболяване.
1. https://az.box.com/shared/static/jcwjsdi26sxmbz37kkdl0siwzrb7rn3g.pdf; 2. https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210111150172/anx_150172_bg.pdf; 
3. https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210617152140/anx_152140_bg.pdf; 4. https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210709152259/anx_152259_bg.pdf; 5. McMurray 
JJV et al. N Engl J Med. 2019;381(21):1995–2008; 6. Kosiborod MN et al. Circulation. 2020;141(2):90–99; 7. Supplement to: McMurray JJV et al. N Engl J Med. 2019;381(21):1995–2008; 8. McDonagh et al. 2021 ESC Guidelines Heart 
Failure. Eur Heart Journal 27 August 2021: 00, 1-28; 9. Heerspink HJL et al. N Engl J Med. 2020;383(15):1436–1446; 10. Wiviott SD et al. N Engl J Med. 2019;380(4):347–357.
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-4550

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 ЗАБОЛЯВАНИЯ1,5,9,10



*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% (намаляване на 
абсолютния риск с 4.9%) спрямо плацебо в комбинация със стандартна терапия за СН при 4744 възрастни пациенти със СНнФИ (медиана на проследяване 18.2 месеца).1; **Влошаване на СН се 
дефинира като хоспитализация поради СН или посещение по спешност поради СН. Посещение по спешност поради СН се дефинира като спешна, непланирана оценка от лекар, напр. в спешно 
отделение, и изискващо лечение за влошена СН (различно от това само да се повиши дозата на диуретик за перорално приложение).1

ARR, намаляване на абсолютния риск; CI, доверителен интервал; СС, сърдечносъдов; DAPA-HF, Dapagliflozin And Prevention of Adverse outcomes in Heart Failure; СН, сърдечна недостатъчност; 
СНнФИ, сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване; хСН, хоспитализации поради сърдечна недостатъчност; HR, коефициент на риска; RRR, намаляване на относителния риск.
Изображенията не са на реални пациенти.

DAPA-HF: Компонент на първичната крайна цел*5
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FORXIGA – ЕФИКАСНОСТ,  
СЪХРАНЯВАЩА ЖИВОТА5

18.2 месеца

Медиана на проследяване 18.2 месеца

Адаптирано по McMurray JJV et al. N Engl J Med. 2019;381(21):1995–2008. 

*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% (намаляване на 
абсолютния риск с 4.9%) спрямо плацебо в комбинация със стандартна терапия за СН при 4744 възрастни пациенти със СНнФИ (медиана на проследяване 18.2 месеца).1; **Влошаване на СН се 
дефинира като хоспитализация поради СН или посещение по спешност поради СН. Посещение по спешност поради СН се дефинира като спешна, непланирана оценка от лекар, напр. в спешно 
отделение, и изискващо лечение за влошена СН (различно от това само да се повиши дозата на диуретик за перорално приложение).1

ARR, намаляване на абсолютния риск; CI, доверителен интервал; СС, сърдечносъдов; DAPA-HF, Dapagliflozin And Prevention of Adverse outcomes in Heart Failure; СН, сърдечна недостатъчност; 
СНнФИ, сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване; хСН, хоспитализации поради сърдечна недостатъчност; HR, коефициент на риска; RRR, намаляване на относителния риск.
Изображенията не са на реални пациенти.
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18.2 месеца

Медиана на проследяване 18.2 месеца

Адаптирано по McMurray JJV et al. N Engl J Med. 2019;381(21):1995–2008. 

Адаптирано по McMurray JJV et al. N Engl J 
Med. 2019;381(21):1995–2008. 
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*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% (намаляване на абсолютния 
риск с 4.9%) спрямо плацебо в комбинация със стандартна терапия за СН при 4744 възрастни пациенти със СНнФИ (медиана на проследяване 18.2 месеца).1; **Влошаване на СН се дефинира като 
хоспитализация поради СН или посещение по спешност поради СН. Посещение по спешност поради СН се дефинира като спешна, непланирана оценка от лекар, напр. в спешно отделение, и 
изискващо лечение за влошена СН (различно от това само да се повиши дозата на диуретик за перорално приложение).1

ARR, намаляване на абсолютния риск; CI, доверителен интервал; СС, сърдечносъдов; DAPA-HF, Dapagliflozin And Prevention of Adverse outcomes in Heart Failure; СН, сърдечна недостатъчност; СНнФИ, 
сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване; хСН, хоспитализации поради сърдечна недостатъчност; HR, коефициент на риска; RRR, намаляване на относителния риск.
Изображенията не са на реални пациенти.

FORXIGA НАМАЛЯВА РИСКА ОТ 
СМЪРТ ПО ВСЯКАКВА ПРИЧИНА 
СПРЯМО ПЛАЦЕБО1,5

17%
 

       
 RRR 2.3%

 
        

  ARR

HR 0.83 (95% CI, 0.71, 0.97)
номинална p=0.02

Вторична крайна цел в DAPA-HF 

DAPA-HF: Компонент на първичната крайна цел*5
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Адаптирано по McMurray JJV et al. N Engl J 
Med. 2019;381(21):1995–2008. 
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риск с 4.9%) спрямо плацебо в комбинация със стандартна терапия за СН при 4744 възрастни пациенти със СНнФИ (медиана на проследяване 18.2 месеца).1; **Влошаване на СН се дефинира като 
хоспитализация поради СН или посещение по спешност поради СН. Посещение по спешност поради СН се дефинира като спешна, непланирана оценка от лекар, напр. в спешно отделение, и 
изискващо лечение за влошена СН (различно от това само да се повиши дозата на диуретик за перорално приложение).1

ARR, намаляване на абсолютния риск; CI, доверителен интервал; СС, сърдечносъдов; DAPA-HF, Dapagliflozin And Prevention of Adverse outcomes in Heart Failure; СН, сърдечна недостатъчност; СНнФИ, 
сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване; хСН, хоспитализации поради сърдечна недостатъчност; HR, коефициент на риска; RRR, намаляване на относителния риск.
Изображенията не са на реални пациенти.
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FORXIGA ПОДОБРЯВА СИМПТОМИТЕ 
НА ПАЦИЕНТИ СЪС СНнФИ6

Адаптирано по Kosiborod MN et al. Circulation. 2020;141(2):90–99.

DAPA-HF: POST-HOC АНАЛИЗ ПРОМЯНА В KSSQ-TSS*6

Лечението с FORXIGA 
10mg води до 
статистически и клинично 
значима полза спрямо 
плацебо по отношение 
на симптомите на СН 
измерена чрез промяната 
спрямо изходните на 8-и 
месец в KCCQ-TSS (win 
ratio 1.18 [95% CI 1.11,1.26]; 
p<0.0001).1
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*Общо 4443 пациенти са имали KCCQ данни на изходно ниво. От тях при 4141 и 3955 пациенти КCCQ е оценен съответно на 4-ти и на 8-и месец.6

Общият резултат за симптоми от въпросника за кардиомиопатия на Канзас сити (Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire, KCCQ) варира от 0 до 100, като по-високи резултати показват по-малко 
симптоми и физически ограничения, свързани със СН. Ефектът от лечението е показан като коефициент на успех, където стойност, по-висока от 1 показва превъзходство.5

CI, доверителен интервал; KCCQ, Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire; TSS, Total Symptom Score; СН, сърдечна недостатъчност; win ratio, коефициент на успех; СНнФИ, сърдечна 
недостатъчност с намалена фракция на изтласкване.
Изображенията не са на реални пациенти.

*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% (намаляване на 
абсолютния риск с 4.9%) спрямо плацебо в комбинация със стандартна терапия за СН при 4744 възрастни пациенти със СНнФИ (медиана на проследяване 18.2 месеца).1; **Влошаване на СН се 
дефинира като хоспитализация поради СН или посещение по спешност поради СН. Посещение по спешност поради СН се дефинира като спешна, непланирана оценка от лекар, напр. в спешно 
отделение, и изискващо лечение за влошена СН (различно от това само да се повиши дозата на диуретик за перорално приложение).1

ARR, намаляване на абсолютния риск; CI, доверителен интервал; СС, сърдечносъдов; DAPA-HF, Dapagliflozin And Prevention of Adverse outcomes in Heart Failure; СН, сърдечна недостатъчност; 
СНнФИ, сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване; хСН, хоспитализации поради сърдечна недостатъчност; HR, коефициент на риска; RRR, намаляване на относителния риск.
Изображенията не са на реални пациенти.

DAPA-HF: Компонент на първичната крайна цел*5
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FORXIGA – ЕФИКАСНОСТ,  
СЪХРАНЯВАЩА ЖИВОТА5

18.2 месеца

Медиана на проследяване 18.2 месеца

Адаптирано по McMurray JJV et al. N Engl J Med. 2019;381(21):1995–2008. 
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*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% (намаляване на абсолютния 
риск с 4.9%) спрямо плацебо в комбинация със стандартна терапия за СН при 4744 възрастни пациенти със СНнФИ (медиана на проследяване 18.2 месеца).1; **Влошаване на СН се дефинира като 
хоспитализация поради СН или посещение по спешност поради СН. Посещение по спешност поради СН се дефинира като спешна, непланирана оценка от лекар, напр. в спешно отделение, и 
изискващо лечение за влошена СН (различно от това само да се повиши дозата на диуретик за перорално приложение).1

ARR, намаляване на абсолютния риск; CI, доверителен интервал; СС, сърдечносъдов; DAPA-HF, Dapagliflozin And Prevention of Adverse outcomes in Heart Failure; СН, сърдечна недостатъчност; СНнФИ, 
сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване; хСН, хоспитализации поради сърдечна недостатъчност; HR, коефициент на риска; RRR, намаляване на относителния риск.
Изображенията не са на реални пациенти.

FORXIGA НАМАЛЯВА РИСКА ОТ 
СМЪРТ ПО ВСЯКАКВА ПРИЧИНА 
СПРЯМО ПЛАЦЕБО1,5

17%
 

       
 RRR 2.3%

 
        

  ARR

HR 0.83 (95% CI, 0.71, 0.97)
номинална p=0.02

Вторична крайна цел в DAPA-HF 

DAPA-HF: Компонент на първичната крайна цел*5

СС смърт

FORXIGA – ЕФИКАСНОСТ,  
СЪХРАНЯВАЩА ЖИВОТА5

Медиана на проследяване 18.2 месеца

18.2 месеца

FORXIGA ПОДОБРЯВА СИМПТОМИТЕ 
НА ПАЦИЕНТИ СЪС СНнФИ6

Адаптирано по Kosiborod MN et al. Circulation. 2020;141(2):90–99.

DAPA-HF: POST-HOC АНАЛИЗ ПРОМЯНА В KSSQ-TSS*6

Лечението с FORXIGA 
10mg води до 
статистически и клинично 
значима полза спрямо 
плацебо по отношение 
на симптомите на СН 
измерена чрез промяната 
спрямо изходните на 8-и 
месец в KCCQ-TSS (win 
ratio 1.18 [95% CI 1.11,1.26]; 
p<0.0001).1
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FORXIGA 10mg

*Общо 4443 пациенти са имали KCCQ данни на изходно ниво. От тях при 4141 и 3955 пациенти КCCQ е оценен съответно на 4-ти и на 8-и месец.6

Общият резултат за симптоми от въпросника за кардиомиопатия на Канзас сити (Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire, KCCQ) варира от 0 до 100, като по-високи резултати показват по-малко 
симптоми и физически ограничения, свързани със СН. Ефектът от лечението е показан като коефициент на успех, където стойност, по-висока от 1 показва превъзходство.5

CI, доверителен интервал; KCCQ, Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire; TSS, Total Symptom Score; СН, сърдечна недостатъчност; win ratio, коефициент на успех; СНнФИ, сърдечна 
недостатъчност с намалена фракция на изтласкване.
Изображенията не са на реални пациенти.

*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% (намаляване на 
абсолютния риск с 4.9%) спрямо плацебо в комбинация със стандартна терапия за СН при 4744 възрастни пациенти със СНнФИ (медиана на проследяване 18.2 месеца).1; **Влошаване на СН се 
дефинира като хоспитализация поради СН или посещение по спешност поради СН. Посещение по спешност поради СН се дефинира като спешна, непланирана оценка от лекар, напр. в спешно 
отделение, и изискващо лечение за влошена СН (различно от това само да се повиши дозата на диуретик за перорално приложение).1

ARR, намаляване на абсолютния риск; CI, доверителен интервал; СС, сърдечносъдов; DAPA-HF, Dapagliflozin And Prevention of Adverse outcomes in Heart Failure; СН, сърдечна недостатъчност; 
СНнФИ, сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване; хСН, хоспитализации поради сърдечна недостатъчност; HR, коефициент на риска; RRR, намаляване на относителния риск.
Изображенията не са на реални пациенти.
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FORXIGA – ЕФИКАСНОСТ,  
СЪХРАНЯВАЩА ЖИВОТА5

18.2 месеца

Медиана на проследяване 18.2 месеца

Адаптирано по McMurray JJV et al. N Engl J Med. 2019;381(21):1995–2008. 



DAPA-HF: FORXIGA -  
ПРОФИЛ НА БЕЗОПАСНОСТ5

*Значима хипогликемия се дефинира като хипогликемия изискваща помощ от друго лице за активно прилагане на въглехидрати или глюкагон, или предприемане на други 
коригиращи действия. Всички случаи на значима хипогликемия са били при пациенти със ЗДТ2 на изходно ниво.5

**Всички случаи на диабетна кетоацидоза настъпват при пациенти със ЗДТ2 на изходно ниво.5

#„Неприложимо“, защото р-стойностите за крайните точки за ефикасност са рапортувани само за точките, включени в стратегията на йе рархичното тестиране.5

DAPA-HF, Dapagliflozin And Prevention of Adverse outcomes in Heart Failure; СН, сърдечна недостатъчност; СНнФИ, сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване; ЗДТ2, 
захарен диабет тип 2.
Изображенията не са на реални пациенти.

Честотата на значима хипогликемия* в проучването DAPA-HF е еднаква в групите на 
FORXIGA 10mg и плацебо. Наблюдавана е само при пациенти със ЗДТ2.5

Плацебо
(n = 2368) (n = 2368)

FORXIGA 10 mgНежелани събития (%)

Бъбречнo нежеланo събитиe

Фрактура

Ампутация

Значима хипогликемия*

Диабетна кетоацидоза**

Прекратяване поради нежелано събитие

6.5

2.1

0.5

0.2

0.1

4.7

7.2

Обемно изчерпване 7.5 6.8

2.1

0.5

0.2

0.0

4.9

p-стойност

0.36

0.40

1.0

1.0

Неприложимо#

Неприложимо#

0.1 0.2

0.5 0.7

0.79

Хиперкалиемия7

Инфекция на уринарния тракт7

Адаптирано по McMurray JJV et al. N Engl J Med. 2019;381(21):1995–2008. 

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

СНнФИ, сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване; ЗДТ2, захарен диабет тип 2, ХБЗ, хронично бъбречно заболяване.
1. https://az.box.com/shared/static/jcwjsdi26sxmbz37kkdl0siwzrb7rn3g.pdf; 2. https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210111150172/anx_150172_bg.pdf; 
3. https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210617152140/anx_152140_bg.pdf; 4. https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210709152259/anx_152259_bg.pdf; 5. McMurray 
JJV et al. N Engl J Med. 2019;381(21):1995–2008; 6. Kosiborod MN et al. Circulation. 2020;141(2):90–99; 7. Supplement to: McMurray JJV et al. N Engl J Med. 2019;381(21):1995–2008; 8. McDonagh et al. 2021 ESC Guidelines Heart 
Failure. Eur Heart Journal 27 August 2021: 00, 1-28; 9. Heerspink HJL et al. N Engl J Med. 2020;383(15):1436–1446; 10. Wiviott SD et al. N Engl J Med. 2019;380(4):347–357.
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-4550

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 ЗАБОЛЯВАНИЯ1,5,9,10

*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% (намаляване на 
абсолютния риск с 4.9%) спрямо плацебо в комбинация със стандартна терапия за СН при 4744 възрастни пациенти със СНнФИ (медиана на проследяване 18.2 месеца).1; **Влошаване на СН се 
дефинира като хоспитализация поради СН или посещение по спешност поради СН. Посещение по спешност поради СН се дефинира като спешна, непланирана оценка от лекар, напр. в спешно 
отделение, и изискващо лечение за влошена СН (различно от това само да се повиши дозата на диуретик за перорално приложение).1

ARR, намаляване на абсолютния риск; CI, доверителен интервал; СС, сърдечносъдов; DAPA-HF, Dapagliflozin And Prevention of Adverse outcomes in Heart Failure; СН, сърдечна недостатъчност; 
СНнФИ, сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване; хСН, хоспитализации поради сърдечна недостатъчност; HR, коефициент на риска; RRR, намаляване на относителния риск.
Изображенията не са на реални пациенти.

DAPA-HF: Компонент на първичната крайна цел*5
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FORXIGA – ЕФИКАСНОСТ,  
СЪХРАНЯВАЩА ЖИВОТА5

18.2 месеца

Медиана на проследяване 18.2 месеца

Адаптирано по McMurray JJV et al. N Engl J Med. 2019;381(21):1995–2008. 



 

ЧРЕЗ НАМАЛЯВАНЕ 
НА РИСКА ОТ 
СЪРДЕЧНОСЪДОВА 
СМЪРТ ИЛИ 
ВЛОШАВАНЕ НА 
СЪРДЕЧНАТА 
НЕДОСТАТЪЧНОСТ#5

СЪХРАНИ  
        ЖИВОТА

8†

FORXIGA е ЕДИНСТВЕНИЯТ SGLT2 инхибитор, който сигнификантно НАМАЛЯВА  
риска от СЪРДЕЧНОСЪДОВА СМЪРТ спрямо плацебо при пациенти със СНнФИ*1-4

FORXIGA може да съхрани и подобри живота на Вашите пациенти със СНнФИ чрез 
доказаната си ефикасност, подобряване на симптомите и удобно дозиране веднъж дневно.*1,5,6

#Влошаване на СН се дефинирa като хоспитализация поради СН или посещение по спешност поради СН. Посещение по спешност поради СН се дефинира като спешна, непланирана оценка от лекар, например в спешно отделение, и изискващо лечение 
за влошена СН (различно от това само да се повиши дозата на диуретик за перорално приложение).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% (намаляване на абсолютния риск с 4.9%) 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)). Лечението с FORXIGA 10mg 
води до статистически и клинично значима полза спрямо плацебо върху симптомите на СН, измерена чрез промяната в KCCQ-TSS (общ резултат за симптоми от въпросника за кардиомиопатия на Канзас сити) на 8-ия месец, спрямо изходно ниво (win ratio 
1,18 [95% CI 1,11, 1,26]; p < 0,0001). В DAPA-HF пациентите получват стандартна терапия за СН като бета блокери, АСЕ инхибитори/АРБ, диуретици, минералкортикоидни рецепторни антагонисти, сакубитрил-валсартан, дигиталис, както и терапия с устройство 
като имплантируем кардиовертер-дефибрилатор (ICD) и сърдечна ресинхронизационна терапия (CRT).5 †Dapagliflozin се препоръчва за пациенти със СНнФИ (NYHA клас II – IV, ЛКФИ ≤ 40%), за да се намали рискът от хСН и смърт.8 СС, сърдечносъдов; DAPA-HF, 
Dapagliflozin And Prevention of Adverse outcomes in Heart Failure; KCCQ-TSS, Total Symptom Score of the Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire; SGLT2, натриево-глюкозния котранспортер 2; СН, сърдечна недостатъчност; СНнФИ, сърдечна недостатъчност с 
намалена фракция на изтласкване; win ratio, коефициент на успех; HR, коефициент на риск; CI, доверителен интервал; ACE, ангиотензин-конвертиращ ензим; АРБ, ангиотензин-рецепторен блокер; хСН, хоспитализация поради сърдечна недостатъчност; NYHA, 
Нюйоркска сърдечна асоциация; ЛКФИ, левокамерна фракция на изтлаксване. 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

СНнФИ, сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване; ЗДТ2, захарен диабет тип 2, ХБЗ, хронично бъбречно заболяване.
1. https://az.box.com/shared/static/jcwjsdi26sxmbz37kkdl0siwzrb7rn3g.pdf; 2. https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210111150172/anx_150172_bg.pdf; 
3. https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210617152140/anx_152140_bg.pdf; 4. https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210709152259/anx_152259_bg.pdf; 5. McMurray 
JJV et al. N Engl J Med. 2019;381(21):1995–2008; 6. Kosiborod MN et al. Circulation. 2020;141(2):90–99; 7. Supplement to: McMurray JJV et al. N Engl J Med. 2019;381(21):1995–2008; 8. McDonagh et al. 2021 ESC Guidelines Heart 
Failure. Eur Heart Journal 27 August 2021: 00, 1-28; 9. Heerspink HJL et al. N Engl J Med. 2020;383(15):1436–1446; 10. Wiviott SD et al. N Engl J Med. 2019;380(4):347–357.
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-4550

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 ЗАБОЛЯВАНИЯ1,5,9,10

*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% (намаляване на 
абсолютния риск с 4.9%) спрямо плацебо в комбинация със стандартна терапия за СН при 4744 възрастни пациенти със СНнФИ (медиана на проследяване 18.2 месеца).1; **Влошаване на СН се 
дефинира като хоспитализация поради СН или посещение по спешност поради СН. Посещение по спешност поради СН се дефинира като спешна, непланирана оценка от лекар, напр. в спешно 
отделение, и изискващо лечение за влошена СН (различно от това само да се повиши дозата на диуретик за перорално приложение).1

ARR, намаляване на абсолютния риск; CI, доверителен интервал; СС, сърдечносъдов; DAPA-HF, Dapagliflozin And Prevention of Adverse outcomes in Heart Failure; СН, сърдечна недостатъчност; 
СНнФИ, сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване; хСН, хоспитализации поради сърдечна недостатъчност; HR, коефициент на риска; RRR, намаляване на относителния риск.
Изображенията не са на реални пациенти.

DAPA-HF: Компонент на първичната крайна цел*5

Хоспитализация за СН
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FORXIGA – ЕФИКАСНОСТ,  
СЪХРАНЯВАЩА ЖИВОТА5

18.2 месеца

Медиана на проследяване 18.2 месеца

Адаптирано по McMurray JJV et al. N Engl J Med. 2019;381(21):1995–2008. 


