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VER TODAS AS SEÇÕES

DESTAQUES DAS INFORMAÇÕES DE PRESCRIÇÃO

Esses destaques não incluem todas as informações necessárias para usar o RETAVASE com segurança e eficácia. Consulte as 

informações completas de prescrição do RETAVASE. RETAVASE (reteplase) para injeção, para ...

ÍNDICE
Índice

1 INDICAÇÕES E USO
RETAVASE é indicado para uso no infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento ST (STEMI) para reduzir o risco de morte 

e insuficiência cardíaca. Limitação de uso: O risco de acidente vascular cerebral pode superar o benefício ...

2 DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO

2.1 Informações de dosagem e administração - Assim que possível após o início do STEMI, administre 10 unidades por via 

intravenosa durante 2 minutos. Administrar uma segunda dose de 10 unidades 30 minutos após ...

3 FORMAS DE DOSAGEM E FORÇAS

Para injeção: 10 unidades como um pó liofilizado em frascos de uso único para reconstituição co-embalados com água 

estéril para injeção, USP em seringa pré-cheia de 10 mL.

4 CONTRA-INDICAÇÕES
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Como a terapia trombolítica aumenta o risco de sangramento, RETAVASE é contraindicado nas seguintes 
situações: Hemorragia interna ativa - AVC recente - Cirurgia intracraniana ou intraespinhal ...

5 ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

5.1 Sangramento - RETAVASE pode causar sangramento significativo e às vezes fatal. Evite injeções intramusculares e 

outros traumas em pacientes que receberam RETAVASE. Minimizar punções venosas. Evitar ...

6 REAÇÕES ADVERSAS

As seguintes reações adversas são discutidas com mais detalhes nas outras seções do rótulo: Sangramento [ver 
Contraindicações (4) e Advertências e Precauções (5.1)] Hipersensibilidade ...

8 USO EM POPULAÇÕES ESPECÍFICAS

8.1 Gravidez - Resumo do risco - Os dados publicados limitados com o uso de RETAVASE em mulheres grávidas são 

insuficientes para informar um risco associado ao medicamento de resultados adversos no desenvolvimento. Em animais...

11 DESCRIÇÃO

A reteplase é uma muteína de deleção não glicosilada do ativador do plasminogênio tecidual (tPA), contendo os 

domínios kringle 2 e protease do tPA humano. Reteplase contém 355 dos 527 aminoácidos ...

12 FARMACOLOGIA CLÍNICA

12.1 Mecanismo de Ação - RETAVASE é um ativador do plasminogênio recombinante que catalisa a clivagem do 

plasminogênio endógeno para gerar plasmina. A plasmina, por sua vez, degrada a matriz de fibrina...

13 TOXICOLOGIA NÃO CLÍNICA

13.1 Carcinogênese e mutagênese - Não foram realizados estudos de longo prazo em animais para avaliar o potencial 

carcinogênico de RETAVASE. Estudos para determinar mutagenicidade, cromossômica ...

14 ESTUDOS CLÍNICOS

RETAVASE foi avaliado em três estudos clínicos controlados comparando RETAVASE com outros agentes trombolíticos. Em 

todos os três estudos, os pacientes foram tratados com aspirina (doses iniciais de 160 mg a ...

16 COMO FORNECIDO/ARMAZENAGEM E MANUSEIO

RETAVASE (reteplase) para injeção é fornecido como um pó liofilizado estéril, sem conservantes, em frascos de 10 

unidades sem vácuo, nas seguintes configurações de embalagem: Kit RETAVASE (NDC ...

KIT COMPLETO RETAVASE
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RETAVASE MEIO KIT
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INGREDIENTES E APARÊNCIA

informação do produto

VER TODAS AS SEÇÕES
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ENCONTRE RECURSOS ADICIONAIS(também disponível nomenu esquerdo )

SEGURANÇA

Relatar eventos adversos ,Recalls de segurança da FDA ,Presença no Leite Materno

RECURSOS RELACIONADOS

Medline Plus ,Testes clínicos ,PubMed ,Resumo de dados bioquímicos

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE ESSA DROGA

Visualizar arquivos de rotulagem ,RxNormName ,Obter rótulo RSS feed ,Ver Código(s) NDC NOVO!
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