
CARNITOR®(levocarnitine) Iniksyon 1 g bawat 5 mL vial PARA 
SA INTRAVENOUS USE LAMANG.

PAGLALARAWAN
CARNITOR®(levocarnitine) ay isang molekula ng carrier sa transportasyon ng mga long-chain fatty 
acid sa inner mitochondrial membrane.

Ang kemikal na pangalan ng levocarnitine ay 3-carboxy-2(R)-hydroxy-N,N,N-trimethyl-1- propanaminium, asin 
sa loob. Ang Levocarnitine ay isang puting mala-kristal, hygroscopic powder. Ito ay madaling natutunaw sa 
tubig, mainit na alkohol, at hindi matutunaw sa acetone. Ang tiyak na pag-ikot ng levocarnitine ay nasa pagitan 
ng -29° at -32°. Ang kemikal na istraktura nito ay:
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Empirical Formula:
Molekular na Bigat:

C7H15HINDI3

161.20

CARNITOR®(levocarnitine) Ang iniksyon ay isang sterile aqueous solution na naglalaman ng 1 g ng 
levocarnitine bawat 5 mL vial. Ang pH ay nababagay sa 6.0 - 6.5 na may hydrochloric acid o sodium 
hydroxide.

CLINICAL PHARMACOLOGY
CARNITOR®(levocarnitine) ay isang natural na nagaganap na sangkap na kinakailangan sa metabolismo ng enerhiya ng 
mammalian. Ito ay ipinakita upang mapadali ang long-chain fatty acid na pagpasok sa cellular mitochondria, sa gayon ay 
naghahatid ng substrate para sa oksihenasyon at kasunod na paggawa ng enerhiya. Ang mga fatty acid ay ginagamit bilang 
isang substrate ng enerhiya sa lahat ng mga tisyu maliban sa utak. Sa skeletal at cardiac na kalamnan, ang mga fatty acid ay 
ang pangunahing substrate para sa paggawa ng enerhiya.

Ang pangunahing systemic carnitine deficiency ay nailalarawan sa pamamagitan ng mababang konsentrasyon ng 
levocarnitine sa plasma, RBC, at/o mga tisyu. Hindi posible na matukoy kung aling mga sintomas ang sanhi ng 
kakulangan sa carnitine at kung alin ang sanhi ng pinagbabatayan na organic acidemia, dahil ang mga sintomas ng 
parehong abnormalidad ay maaaring inaasahang bumuti sa CARNITOR®. Ang panitikan ay nag-uulat na ang carnitine 
ay maaaring magsulong ng excretion ng labis na organic o fatty acids sa mga pasyenteng may mga depekto sa fatty 
acid metabolism at/o mga partikular na organic acidopathies na bioaccumulate ng acylCoA esters.1-6

Ang pangalawang kakulangan sa carnitine ay maaaring bunga ng mga inborn error ng metabolismo o 
iatrogenic na mga kadahilanan tulad ng hemodialysis. CARNITOR®maaaring maibsan ang metabolic 
abnormalities ng mga pasyente na may mga inborn error na nagreresulta sa akumulasyon ng mga 
nakakalason na organic acids. Ang mga kondisyon kung saan ipinakita ang epektong ito ay: glutaric aciduria II, 
methyl malonic aciduria, propionic acidemia, at medium chain fatty acylCoA dehydrogenase deficiency.7,8

Ang autointoxication ay nangyayari sa mga pasyenteng ito dahil sa akumulasyon ng acylCoA compounds na 
nakakagambala sa intermediary metabolism. Ang kasunod na hydrolysis ng acylCoA compound sa libreng acid nito 
ay nagreresulta sa acidosis na maaaring maging banta sa buhay. Ang Levocarnitine ay nililimas ang acylCoA 
compound sa pamamagitan ng pagbuo ng acylcarnitine, na mabilis na pinalabas. Ang kakulangan sa carnitine ay 
tinukoy sa biochemically bilang abnormal na mababang plasma na konsentrasyon ng libreng carnitine, mas mababa 
sa 20 µmol/L sa isang linggo pagkatapos ng termino at maaaring nauugnay sa mababang tissue at/o ihi
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mga konsentrasyon. Dagdag pa, ang kundisyong ito ay maaaring nauugnay sa isang plasma concentration ratio ng 
acylcarnitine/levocarnitine na higit sa 0.4 o abnormally elevated na konsentrasyon ng acylcarnitine sa ihi. Sa napaaga 
na mga sanggol at bagong silang, ang pangalawang kakulangan ay tinukoy bilang mga konsentrasyon ng plasma ng 
levocarnitine sa ibaba ng mga normal na konsentrasyon na nauugnay sa edad.

Ang mga pasyente ng End Stage Renal Disease (ESRD) na nasa maintenance hemodialysis ay maaaring magkaroon ng 
mababang plasma carnitine concentrations at mas mataas na ratio ng acylcarnitine/carnitine dahil sa nabawasan na 
paggamit ng karne at mga produkto ng dairy, nabawasan ang renal synthesis at dialytic loss. Ang ilang partikular na klinikal 
na kondisyon na karaniwan sa mga pasyente ng hemodialysis tulad ng karamdaman, kahinaan ng kalamnan, 
cardiomyopathy at cardiac arrhythmias ay maaaring nauugnay sa abnormal na metabolismo ng carnitine.

Pharmacokinetic at klinikal na pag-aaral sa CARNITOR®ay nagpakita na ang pangangasiwa ng levocarnitine sa 
mga pasyente ng ESRD sa hemodialysis ay nagreresulta sa pagtaas ng mga konsentrasyon ng levocarnitine sa 
plasma.

PHARMACOKINETICS
Sa isang kamag-anak na pag-aaral ng bioavailability sa 15 malulusog na lalaking boluntaryong nasa hustong gulang, 
CARNITOR®Napag-alaman na ang mga tablet ay bio-equivalent sa CARNITOR®Oral Solution. Kasunod ng 4 na araw ng 
dosing na may 6 na tablet ng CARNITOR®330 mg bid o 2 g ng CARNITOR®oral solution bid, ang maximum na plasma 
concentration (Cmax) ay humigit-kumulang 80 µmol/L at ang oras sa pinakamataas na konsentrasyon ng plasma (Tmax) 
naganap sa 3.3 oras.

Ang mga profile ng konsentrasyon sa plasma ng levocarnitine pagkatapos ng mabagal na 3 minutong intravenous bolus na 
dosis na 20 mg/kg ng CARNITOR®ay inilarawan sa pamamagitan ng isang dalawang-compartment na modelo. Kasunod ng 
isang solong iv administration, humigit-kumulang 76% ng dosis ng levocarnitine ay pinalabas sa ihi sa pagitan ng 0-24h. 
Gamit ang mga konsentrasyon ng plasma na hindi naitama para sa endogenous levocarnitine, ang ibig sabihin ng kalahating 
buhay ng pamamahagi ay 0.585 na oras at ang mean na maliwanag na kalahating buhay ng terminal ay 17.4 na oras.

Ang ganap na bioavailability ng levocarnitine mula sa dalawang oral formulations ng CARNITOR®, na kinakalkula 
pagkatapos ng pagwawasto para sa nagpapalipat-lipat na mga endogenous plasma na konsentrasyon ng 
levocarnitine, ay 15.1 ± 5.3% para sa CARNITOR®Mga tablet at 15.9 ± 4.9% para sa CARNITOR®Oral Solution.

Ang kabuuang clearance ng katawan ng levocarnitine (Dose/AUC kasama ang mga endogenous baseline na konsentrasyon) 
ay isang mean na 4.00 L/h.

Ang Levocarnitine ay hindi nakatali sa protina ng plasma o albumin kapag sinubukan sa anumang konsentrasyon o 
sa anumang uri ng hayop kabilang ang tao.9

Sa isang 9 na linggong pag-aaral, 12 pasyente ng ESRD na sumasailalim sa hemodialysis nang hindi bababa sa 6 na buwan ang 

nakatanggap ng CARNITOR®20 mg/kg tatlong beses bawat linggo pagkatapos ng dialysis. Bago ang pagsisimula ng CARNITOR®

therapy, ang ibig sabihin ng plasma levocarnitine concentrations ay humigit-kumulang 20 µmol/L pre-dialysis 
at 6 µmol/L post-dialysis. Binubuod ng talahanayan ang data ng pharmacokinetic (mean ± SD µmol/L) 
pagkatapos ng unang dosis ng CARNITOR®at pagkatapos ng 8 linggo ng CARNITOR®therapy.

N=12 Baseline Isang dosis 8 linggo
Cmax - 1139 ± 240 1190 ± 270
Trough (pre-dialysis, pre-dose) 21.3 ± 7.7 68.4 ± 26.1 190 ± 55
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Pagkatapos ng isang linggo ng CARNITOR®therapy (3 dosis), ang lahat ng mga pasyente ay may mga konsentrasyon sa 
labangan sa pagitan ng 54 at 180 µmol/L (normal na 40-50 µmol/L) at ang mga konsentrasyon ay nanatiling medyo stable o 
tumaas sa paglipas ng kurso ng pag-aaral.

Sa isang katulad na pag-aaral sa mga pasyente ng ESRD na tumatanggap din ng 20 mg/kg CARNITOR®3 beses bawat linggo 
pagkatapos ng hemodialysis, 12- at 24-linggo ang ibig sabihin ng pre-dialysis (trough) na konsentrasyon ng levocarnitine ay 
189 (N=25) at 243 (N=23) µmol/L, ayon sa pagkakabanggit.

Sa isang dose-ranging na pag-aaral sa mga pasyente ng ESRD na sumasailalim sa hemodialysis, ang mga pasyente ay nakatanggap 

ng 10, 20, o 40 mg/kg CARNITOR®3 beses bawat linggo pagkatapos ng dialysis (N~30 para sa bawat pangkat ng dosis). Ang ibig 

sabihin ng ± SD trough levocarnitine concentrations (µmol/L) ayon sa dosis pagkatapos ng 12 at 24 na linggo ng therapy ay naka-

summarize sa talahanayan.

12 linggo 24 na linggo

10 mg/kg 116 ± 69 148 ± 50
20 mg/kg 210 ± 58 240 ± 60
40 mg/kg 371 ± 111 456 ± 162

Samantalang ang bisa ng CARNITOR®upang mapataas ang mga konsentrasyon ng carnitine sa mga pasyenteng may 
ESRD na sumasailalim sa dialysis ay ipinakita, ang mga epekto ng supplemental carnitine sa mga palatandaan at 
sintomas ng kakulangan sa carnitine at sa mga klinikal na kinalabasan sa populasyon na ito ay hindi pa natukoy.

METABOLISM AT EXCRETION
Sa isang pharmacokinetic na pag-aaral kung saan limang normal na adultong lalaki na boluntaryo ang nakatanggap ng oral 
na dosis ng [3H-methyl]-L-carnitine kasunod ng 15 araw ng high carnitine diet at karagdagang carnitine supplement, 58 
hanggang 65% ng ibinibigay na radioactive dose ay nakuhang muli sa ihi at dumi sa loob ng 5 hanggang 11 araw. 
Pinakamataas na konsentrasyon ng [3Ang H-methyl]-L-carnitine sa serum ay naganap mula 2.0 hanggang 4.5 na oras 
pagkatapos ng pangangasiwa ng gamot. Ang mga pangunahing metabolite na natagpuan ay trimethylamine N-oxide, 
pangunahin sa ihi (8% hanggang 49% ng ibinibigay na dosis) at [3H]-γ-butyrobetaine, pangunahin sa mga dumi (0.44% 
hanggang 45% ng ibinibigay na dosis). Ang paglabas ng levocarnitine sa ihi ay humigit-kumulang 4 hanggang 8% ng dosis. 
Ang fecal excretion ng kabuuang carnitine ay mas mababa sa 1% ng ibinibigay na dosis.10

Pagkatapos makamit ang steady state kasunod ng 4 na araw ng oral administration ng CARNITOR®Mga 
tableta (1980 mg q12h) o Oral Solution (2000 mg q12h) sa 15 malulusog na lalaki na boluntaryo, ang ibig 
sabihin ng pag-ihi sa ihi ng levocarnitine sa isang agwat ng dosing (12h) ay humigit-kumulang 9% ng 
pasalitang dosis (hindi naitama para sa endogenous urinary excretion) .

MGA INDIKASYON AT PAGGAMIT
Para sa talamak at talamak na paggamot ng mga pasyente na may inborn error sa metabolismo na nagreresulta sa 
pangalawang kakulangan sa carnitine.

Para sa pag-iwas at paggamot ng carnitine deficiency sa mga pasyenteng may end stage renal disease 
na sumasailalim sa dialysis.

MGA KONTRAINDIKASYON
Walang alam.
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MGA BABALA
Mga Reaksyon ng Hypersensitivity
Ang mga seryosong reaksyon ng hypersensitivity, kabilang ang anaphylaxis, laryngeal edema, at 
bronchospasm ay naiulat kasunod ng pangangasiwa ng CARNITOR, karamihan sa mga pasyenteng may end 
stage renal disease na sumasailalim sa dialysis. Ang ilang mga reaksyon ay naganap sa loob ng ilang minuto 
pagkatapos ng intravenous administration ng CARNITOR.

Kung mangyari ang isang matinding reaksyon ng hypersensitivity, ihinto ang paggamot sa CARNITOR at simulan ang naaangkop na 

medikal na paggamot. Isaalang-alang ang mga panganib at benepisyo ng muling pagbibigay ng CARNITOR sa mga indibidwal na 

pasyente kasunod ng matinding reaksyon. Kung ang desisyon ay ginawa upang muling pangasiwaan ang produkto, subaybayan ang 

mga pasyente para sa muling paglitaw ng mga palatandaan at sintomas ng isang matinding hypersensitivity reaction.

MGA PAG-IINGAT
Heneral
Ang kaligtasan at pagiging epektibo ng oral levocarnitine ay hindi nasuri sa mga pasyente na may kakulangan sa 
bato. Ang talamak na pangangasiwa ng mataas na dosis ng oral levocarnitine sa mga pasyenteng may malubhang 
nakompromisong renal function o sa mga ESRD na pasyente sa dialysis ay maaaring magresulta sa akumulasyon ng 
mga potensyal na nakakalason na metabolites, trimethylamine (TMA) at trimethylamine-N-oxide (TMAO), dahil ang 
mga metabolite na ito ay karaniwang pinalabas sa ihi.

Interaksyon sa droga
Ang mga ulat ng pagtaas ng INR sa paggamit ng warfarin ay naobserbahan. Inirerekomenda na subaybayan ang mga antas 
ng INR sa mga pasyente sa warfarin therapy pagkatapos ng pagsisimula ng paggamot na may levocarnitine o pagkatapos ng 
mga pagsasaayos ng dosis.

Carcinogenesis, Mutagenesis, Paghina ng Fertility
Mga pagsusuri sa mutagenicity na isinagawa saSalmonella typhimurium,Saccharomyces cerevisiae, at 
Schizosaccharomyces pombeipahiwatig na ang levocarnitine ay hindi mutagenic. Walang pangmatagalang 
pag-aaral ng hayop ang isinagawa upang suriin ang potensyal na carcinogenic ng levocarnitine.

Pagbubuntis
Ang mga pag-aaral sa reproduktibo ay isinagawa sa mga daga at kuneho sa mga dosis na hanggang 3.8 beses ang 
dosis ng tao batay sa lugar sa ibabaw at walang nakitang katibayan ng kapansanan sa pagkamayabong o pinsala sa 
fetus dahil sa CARNITOR®. Gayunpaman, walang sapat at mahusay na kontroladong pag-aaral sa mga buntis na 
kababaihan.

Dahil ang mga pag-aaral sa pagpaparami ng hayop ay hindi palaging predictive ng tugon ng tao, ang gamot na ito ay dapat gamitin 

sa panahon ng pagbubuntis lamang kung malinaw na kinakailangan.

Mga Inang Nag-aalaga
Ang suplemento ng Levocarnitine sa mga nanay na nagpapasuso ay hindi pa partikular na pinag-aralan.

Ang mga pag-aaral sa mga dairy cows ay nagpapahiwatig na ang konsentrasyon ng levocarnitine sa gatas ay tumaas 
kasunod ng exogenous administration ng levocarnitine. Sa mga nanay na nagpapasuso na tumatanggap ng 
levocarnitine, ang anumang panganib sa bata ng labis na paggamit ng carnitine ay kailangang timbangin laban sa 
mga benepisyo ng suplementong levocarnitine sa ina. Maaaring isaalang-alang ang paghinto ng pag-aalaga o ng 
paggamot sa levocarnitine.
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Paggamit ng pediatric

Tingnan ang Dosis at Pangangasiwa.

MGA MASAMANG REAKSIYON
Karanasan sa Mga Klinikal na Pagsubok

Pansamantalang pagduduwal at pagsusuka ay naobserbahan.
amoy, pagduduwal, at kabag. Ang isang saklaw para sa mga reaksyong ito ay mahirap tantiyahin dahil sa nakakalito 
na mga epekto ng pinagbabatayan na patolohiya.

Ang hindi gaanong madalas na masamang reaksyon ay ang katawan

Inililista ng talahanayan sa ibaba ang mga masamang kaganapan na naiulat sa dalawang double-blind, placebocontrolled na 
pagsubok sa mga pasyente sa talamak na hemodialysis. Ang mga kaganapang nagaganap sa ≥5% ay iniulat nang walang 
pagsasaalang-alang sa sanhi.

Mga Masamang Pangyayari na may Dalas ≥5% Anuman ang Dahilan ng Sistema ng Katawan

Placebo
(n=63)

Levocarnitine
10 mg (n=34)

Levocarnitine
20 mg (n=62)

Levocarnitine
40 mg (n=34)

Levocarnitine 10,
20 at 40 mg

(n=130)
Katawan bilang Buong

Sakit sa tiyan 17 21 5 6 9
Hindi sinasadyang pinsala 10 12 8 12 10
Allergy reaksyon 5 6 2
Asthenia 8 9 8 12 9
Sakit sa likod 10 9 8 6 8
Pananakit ng dibdib 14 6 15 12 12
Lagnat 5 6 5 12 7
Flu syndrome 40 15 27 29 25
Sakit ng ulo 16 12 37 3 22
Impeksyon 17 15 10 24 15
Reaksyon sa lugar ng iniksyon 59 38 27 38 33
Sakit 49 21 32 35 30

Cardiovascular
Arrhythmia 5 3 3 2
Atrial fibrillation 2 6 2
Cardiovascular
kaguluhan

6 3 5 6 5

Electrocardiogram
abnormal

3 6 2

Pagdurugo 6 9 2 3 4
Alta-presyon 14 18 21 21 20
Hypotension 19 15 19 3 14
Palpitations 3 8 5
Tachycardia 5 6 5 9 6
Vascular disorder 2 2 6 2

Digestive
Anorexia 3 3 5 6 5
Pagtitibi 6 3 3 3 3
Pagtatae 19 9 10 35 16
Dyspepsia 10 9 6 5
Gastrointestinal
kaguluhan

2 3 6 2

Melena 3 6 2
Pagduduwal 10 9 5 12 8
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Sakit sa tiyan 5
Pagsusuka 16 9 16 21 15

Endocrine System
Parathyroid disorder 2 6 2 6 4

Hemic/Lymphatic
Anemia 3 3 5 12 6

Metabolic/Nutritional
Hypercalcemia 3 15 8 6 9
Hyperkalemia 6 6 6 6 6
Hypervolemia 17 3 3 12 5
Peripheral edema 3 6 5 3 5
Pagbaba ng timbang 3 3 8 3 5
Pagtaas ng timbang 2 3 6 2

Musculo-Skeletal
Mga cramp ng binti 13 8 4
Myalgia 6

Kinakabahan

Pagkabalisa 5 2 1
Depresyon 3 6 5 6 5
Pagkahilo 11 18 10 15 13
Pagdepende sa droga 2 6 2
Hypertonia 5 3 1
Hindi pagkakatulog 6 3 6 4
Paresthesia 3 3 3 12 5
Vertigo 6 2

Panghinga
Bronchitis 5 3 3
Pagtaas ng ubo 16 10 18 9
Dyspnea 19 3 11 3 7
Pharyngitis 33 24 27 15 23
Karamdaman sa paghinga 5
Rhinitis 10 6 11 6 9
Sinusitis 5 2 3 2

Balat At Mga Appendage
Pruritus 13 8 3 5
Rash 3 5 3 3

Mga Espesyal na Senses

Amblyopia 2 6 3
Sakit sa mata 3 6 3 3
Tikim ng perwisyo 2 9 3

Urogenital
Nakakahawa sa ihi 6 3 3 2
Pagkabigo sa bato 5 6 6 6 6

Karanasan sa Postmarketing
Ang mga sumusunod na masamang reaksyon ay naiulat:

Mga Reaksyon sa Neurologic: Ang mga seizure ay naiulat na nangyayari sa mga pasyente, mayroon o walang dati 
nang aktibidad ng seizure, na tumatanggap ng alinman sa oral o intravenous levocarnitine. Sa mga pasyente na may 
dati nang aktibidad ng seizure, ang isang pagtaas sa dalas ng seizure at/o kalubhaan ay naiulat.

Mga reaksyon ng hypersensitivity: Anaphylaxis, laryngeal edema at bronchospasm (tingnan angMGA BABALA)

6

Reference ID: 4249914



OVERDOSAGE
Walang mga ulat ng toxicity mula sa overdosage ng levocarnitine. Ang Levocarnitine ay madaling maalis sa plasma sa 
pamamagitan ng dialysis. Ang intravenous LD50ng levocarnitine sa mga daga ay 5.4 g/kg at ang oral LD50ng 
levocarnitine sa mga daga ay 19.2 g/kg. Ang malalaking dosis ng levocarnitine ay maaaring magdulot ng pagtatae.

DOSAGE AT ADMINISTRASYON CARNITOR®Ang 
iniksyon ay ibinibigay sa intravenously.

Mga Metabolic Disorder
Ang inirerekomendang dosis ay 50 mg/kg na ibinibigay bilang isang mabagal na 2-3 minutong bolus injection o sa pamamagitan ng 

pagbubuhos. Kadalasan ang loading dose ay ibinibigay sa mga pasyenteng may malubhang metabolic crisis, na sinusundan ng 

katumbas na dosis sa susunod na 24 na oras. Dapat itong ibigay q3h o q4h, at hindi bababa sa q6h alinman sa pamamagitan ng 

pagbubuhos o sa pamamagitan ng intravenous injection. Ang lahat ng kasunod na pang-araw-araw na dosis ay inirerekomenda na 

nasa hanay na 50 mg/kg o bilang maaaring kailanganin ng therapy. Ang pinakamataas na dosis na ibinibigay ay 300 mg/kg.

Inirerekomenda na kumuha ng plasma carnitine concentration bago simulan ang parenteral therapy na ito. 
Inirerekomenda din ang lingguhan at buwanang pagsubaybay. Ang pagsubaybay na ito ay dapat magsama ng mga 
kemikal sa dugo, mahahalagang palatandaan, mga konsentrasyon ng plasma carnitine (ang plasma free carnitine na 
konsentrasyon ay dapat nasa pagitan ng 35 at 60 µmol/L) at pangkalahatang klinikal na kondisyon.

Mga Pasyente ng ESRD sa Hemodialysis
Ang inirerekomendang panimulang dosis ay 10-20 mg/kg dry body weight bilang isang mabagal na 2-3 minutong bolus 
injection sa venous return line pagkatapos ng bawat sesyon ng dialysis. Ang pagsisimula ng therapy ay maaaring i-prompt 
ng trough (pre-dialysis) plasma levocarnitine concentrations na mas mababa sa normal (40-50 µmol/L). Ang mga 
pagsasaayos ng dosis ay dapat na ginagabayan ng trough (pre-dialysis) na mga konsentrasyon ng levocarnitine, at ang 
pababang mga pagsasaayos ng dosis (hal. hanggang 5 mg/kg pagkatapos ng dialysis) ay maaaring gawin kasing aga ng 
ikatlo o ikaapat na linggo ng therapy.

Ang mga produkto ng parenteral na gamot ay dapat na biswal na inspeksyunin para sa particulate matter at pagkawalan 
ng kulay bago ibigay, kapag pinahihintulutan ng solusyon at lalagyan.

KASUNDUAN AT KAtatagan
CARNITOR®Ang iniksyon ay tugma at matatag kapag hinaluan sa parenteral na solusyon ng Sodium Chloride 
0.9% o Lactated Ringer sa mga konsentrasyon mula 250 mg/500 mL (0.5 mg/mL) hanggang 4200 mg/500 mL 
(8.0 mg/mL) at nakaimbak sa temperatura ng kuwarto (25°C) nang hanggang 24 na oras sa mga PVC na plastic 
bag.

PAANO ISUPPLIED
CARNITOR®(levocarnitine) Ang iniksyon ay makukuha sa 1 g bawat 5 mL na solong dosis na vial na 
nakabalot ng 5 vial bawat karton (NDC 54482-147-01). CARNITOR®(levocarnitine) Injection 5 mL vial ay 
ipinamahagi ng Leadiant Biosciences, Inc.

Mag-imbak ng mga vial sa kinokontrol na temperatura ng silid (25°C). Tingnan ang USP. Itapon ang hindi nagamit na bahagi 
ng isang binuksan na vial, dahil ang formulation ay walang preservative.

US Patent Nos. 6,335,369; 6,429,230; 6,696,493

Rx lang.
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