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2022 בינואר-13 ב עודכןסמים תווית על מידע

.זו גרסהבקר אנא מטופל או צרכן אתה אם

הסעיפים כל את הצג

מרשם מידע של דגשים
 על מלא מידע ראה. ויעילה בטוחה בצורה-RETAVASE ב לשימוש הדרוש המידע כל את כוללים אינם אלו דגשים

 ...עבור, להזרקה) רטפלז(RETAVASE. RETAVASE  עבור המרשם

העניינים תוכן
העניינים תוכן

ושימוש אינדיקציות1

התועלת על לעלות עלול מוחי לשבץ הסיכון: השימוש הגבלת. לב ספיקת ואי למוות הסיכון את להפחית כדי...

-elevation )STEMI(  STחריף הלב שריר באוטם לשימוש מיועד RETAVASE

וניהול מינון2
 מנה מתן. דקות2  במשך לווריד יחידות10  לתת ישSTEMI,  הופעת לאחר האפשרי בהקדם-  ומתן מינון מידע2.1

 ...לאחר דקות30  יחידות10  של שנייה

וחוזקות מינון צורות3
להזרקה סטריליים מים עם יחד ארוזים להרכבה חד-פעמיים בבקבוקונים ליופיליזית כאבקה יחידות10 : להזרקה

, USPמראש מלא ל"מ10  במזרק.

נגד התוויות4

-a445-b690a1360b48?setid=e7b63b16-d911-478b/drugInfo.cfm/dailymedhttps://dailymed.nlm.nih.gov1/5

TITLE - RETEPLASE / RETAVASE MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW
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 שבץ-  פעיל פנימי דימום: הבאים במצבים-RETAVASE ל אסור, לדימום הסיכון את מגביר תרומבוליטי שטיפול מכיוון
 ...שדרה עמוד תוך או גולגולתי תוך ניתוח-  לאחרונה מוחי

זהירות ואמצעי אזהרות5

 שריריות תוך מזריקות הימנע. קטלני ולעיתים משמעותי לדימום לגרום עלולRETAVASE -  דימום5.1
...הימנע. ורידים דקירות למינימום צמצםRETAVASE.  שקיבל למטופל אחרות ומטראומות

שליליות תגובות6

 ואזהרות(4)  נגד התוויות ראה[ דימום: התווית של האחרים בחלקים יותר רב בפירוט נדונות הבאות הלוואי תופעות
 ...יתר רגישות(5.1)]  זהירות ואמצעי

ספציפיות באוכלוסיות שימוש8

 מספיקים אינם הרות בנשים-RETAVASE ב שימוש עם שפורסמו מוגבלים נתונים-  סיכונים סיכום-  הריון8.1
...חיים בבעלי. שליליות התפתחותיות לתוצאות לתרופה הקשור סיכון על   להודיע כדי

תיאור11
 ,)tPA(של הפרוטאזות תחומי ואת2  הקרינגל את המכילtPA  אנושיReteplase . אמינו527  מתוך355  מכיל...

Reteplase רקמות פלסמינוגן מפעיל של מסולק לא מחיקה מוטאין  הוא

קלינית פרמקולוגיה12

 ליצירת אנדוגני פלסמינוגן של הביקוע את המזרז רקומביננטי פלסמינוגן מפעיל הואRETAVASE -  פעולה מנגנון12.1
...הפיברין מטריצת את מפרק בתורו פלסמין. פלסמין

קלינית לא טוקסיקולוגיה13

 של הקרצינוגני הפוטנציאל את להעריך כדי בוצעו לא חיים בבעלי טווח ארוכי מחקרים-  ומוטגנזה קרצינוגנזה13.1
.RETAVASEכרומוזומלית, מוטגניות לקביעת מחקרים...

קליניים מחקרים14

 ג"מ160  של ראשוניים מינונים( באספירין טופלו חולים, המחקרים שלושת בכל. אחרות טרומבוליטיות לתרופות...
RETAVASE את שהשוו מבוקרים קליניים מחקרים בשלושה הוערכהRETAVASE  עד

וטיפול אחסון/אספקה כיצד16
... Kit )NDC: RETAVASE10  של בבקבוקונים ליופיליזית, משמרים חומרים ללא, סטרילית כאבקה מסופק להזרקה

 )RETAVASE )reteplaseהבאות האריזה בתצורות, ואקום ללא יחידות

RETAVASE מלאה הערכה
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RETAVASE ערכה חצי
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ומראה מרכיבים
המוצר על מידע

הסעיפים כל את הצג

-a445-b690a1360b48?setid=e7b63b16-d911-478b/drugInfo.cfm/dailymedhttps://dailymed.nlm.nih.gov4/5



RETAVASE- -DailyMed  ערכתreteplaseבבוקר9:35 15/4/22,

) שמאל תפריט-ב גם זמין(נוספים משאבים מצא

ּבטְִיחּות

אם בחלב נוכחות, -FDAה של בטיחות החזרות, שליליים אירועים על דווח

קשורים משאבים

PlusMedline ,קליניים ניסויים ,PubMed ,ביוכימיים נתונים סיכום

זו תרופה על נוסף מידע

!חדָׁשָ NDC קודי הצג, תווית שלRSS  עדכון קבל, RxNorm, התוויות בארכיון צפה
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