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VEZI TOATE SECȚIUNILE

PRINCIPALELE INFORMAȚIILOR DE PRESCRIERE

Aceste evidențieri nu includ toate informațiile necesare pentru a utiliza RETAVASE în mod sigur și eficient. Consultați informațiile 

complete de prescriere pentru RETAVASE. RETAVASE (reteplase) pentru injectare, pentru...

CUPRINS
Cuprins

1 INDICAȚII ȘI UTILIZARE

RETAVASE este indicat pentru utilizare în infarctul miocardic acut cu supradenivelarea ST (STEMI) pentru a reduce riscul de deces și 

insuficiență cardiacă. Limitarea utilizării: Riscul de accident vascular cerebral poate depăși beneficiul...

2 DOZE ŞI ADMINISTRARE
2.1 Informații despre dozare și administrare - Cât mai curând posibil după debutul STEMI, administrați 10 unități 

intravenos în decurs de 2 minute. Administrați o a doua doză de 10 unități la 30 de minute după...

3 FORME DE DOZARE ȘI PENTRU FORME

Pentru injectare: 10 unități sub formă de pulbere liofilizată în flacoane de unică folosință pentru reconstituire ambalate cu apă sterilă 

pentru preparate injectabile, USP în seringă preumplută de 10 ml.

4 CONTRAINDICAȚII
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Deoarece terapia trombolitică crește riscul de sângerare, RETAVASE este contraindicat în următoarele 
situații: Sângerare internă activă - AVC recent - Chirurgie intracraniană sau intraspinală...

5 AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

5.1 Sângerări - RETAVASE poate provoca sângerări semnificative și uneori fatale. Evitați injecțiile intramusculare și alte 

traumatisme la un pacient căruia i s-a administrat RETAVASE. Minimizați puncțiile venoase. Evita ...

6 REACȚII ADVERSE

Următoarele reacții adverse sunt discutate mai detaliat în celelalte secțiuni ale etichetei: Sângerare [vezi 
Contraindicații (4) și Avertismente și precauții (5.1)] Hipersensibilitate...

8 UTILIZARE ÎN POPULAȚII SPECIFICE

8.1 Sarcina - Rezumatul riscurilor - Datele limitate publicate cu utilizarea RETAVASE la femeile gravide sunt insuficiente 

pentru a informa riscul asociat medicamentului de rezultate adverse asupra dezvoltării. La animal...

11 DESCRIERE

Reteplaza este o muteină cu deleție neglicozilată a activatorului de plasminogen tisular (tPA), care conține 
kringle 2 și domeniile de protează ale tPA uman. Reteplase conține 355 din cei 527 amino...

12 FARMACOLOGIE CLINICĂ

12.1 Mecanismul de acțiune - RETAVASE este un activator recombinant al plasminogenului care catalizează scindarea 

plasminogenului endogen pentru a genera plasmină. La rândul său, plasmina degradează matricea de fibrină...

13 TOXICOLOGIE NONCLINICĂ

13.1 Carcinogeneză şi mutageneză - Nu au fost efectuate studii pe termen lung la animale pentru a evalua 
potenţialul carcinogen al RETAVASE. Studii pentru determinarea mutagenității, cromozomiale...

14 STUDII CLINICE

RETAVASE a fost evaluat în trei studii clinice controlate care au comparat RETAVASE cu alți agenți trombolitici. 
În toate cele trei studii, pacienții au fost tratați cu aspirină (doze inițiale de 160 mg până la...

16 CUM SE FURNIZează/DEPOZITARE ȘI MANIPULARE

RETAVASE (reteplase) pentru injectare este furnizat sub formă de pulbere liofilizată sterilă, fără conservanți, în flacoane 

de 10 unități fără vid, în următoarele configurații de ambalare: Kit RETAVASE (NDC...

KIT COMPLET RETAVASE
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RETAVASE HALF KIT
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INGREDIENTE ȘI ASPECT
Informații despre produs

VEZI TOATE SECȚIUNILE
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Găsiți RESURSE SUPLIMENTARE(disponibil și înmeniul din stânga )

SIGURANȚĂ

Raportați evenimentele adverse ,Rechemarile de siguranță ale FDA ,Prezența în laptele matern

RESURSE CONEXE

Medline Plus ,Studii clinice ,PubMed ,Rezumatul datelor biochimice

MAI MULTE INFORMAȚII DESPRE ACEST MEDICAMENT

Vedeți arhivele de etichetare ,RxNorm ,Obțineți feed RSS pentru etichete ,Vedeți codurile NDC NOU!
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