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VISA ALLA AVSNITT

HÖJDPUNKTER PÅ FÖRESKRIVNINGSINFORMATION

Dessa höjdpunkter inkluderar inte all information som behövs för att använda RETAVASE säkert och effektivt. Se 

fullständig förskrivningsinformation för RETAVASE. RETAVASE (reteplase) för injektion, för ...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning

1 INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING

RETAVASE är indicerat för användning vid akut hjärtinfarkt med ST-förhöjning (STEMI) för att minska risken för 

dödsfall och hjärtsvikt. Begränsning av användning: Risken för stroke kan uppväga fördelarna ...

2 DOSERING OCH ADMINISTRERING

2.1 Doseringsinformation och administrering - Så snart som möjligt efter uppkomsten av STEMI, administrera 10 

enheter intravenöst under 2 minuter. Administrera en andra dos på 10 enheter 30 minuter efter ...

3 DOSFORMER OCH STYRKOR

För injektion: 10 enheter som ett frystorkat pulver i engångsflaskor för beredning samtidigt förpackade 
med sterilt vatten för injektion, USP i 10 mL förfylld spruta.

4 KONTRAINDIKATIONER
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Eftersom trombolytisk behandling ökar risken för blödning är RETAVASE kontraindicerat i följande 
situationer: Aktiv inre blödning - Nylig stroke - Intrakraniell eller intraspinal kirurgi ...

5 VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

5.1 Blödning - RETAVASE kan orsaka betydande och ibland dödliga blödningar. Undvik intramuskulära 
injektioner och andra trauman till en patient som får RETAVASE. Minimera venpunktioner. Undvika ...

6 BIVERKNINGAR
Följande biverkningar diskuteras mer i detalj i de andra avsnitten av etiketten: Blödning [se 
Kontraindikationer (4) och Varningar och försiktighetsåtgärder (5.1)] Överkänslighet ...

8 ANVÄNDNING I SPECIFIKA POPULATIONER

8.1 Graviditet - Risksammanfattning - Begränsade publicerade data med användning av RETAVASE hos gravida kvinnor är 

otillräckliga för att informera om en läkemedelsassocierad risk för ogynnsamma utvecklingsresultat. Hos djur...

11 BESKRIVNING

Reteplase är ett icke-glykosylerat deletionsmutein av vävnadsplasminogenaktivator (tPA), som innehåller 
kringle 2 och proteasdomänerna av humant tPA. Reteplase innehåller 355 av de 527 amino...

12 KLINISK FARMAKOLOGI

12.1 Verkningsmekanism - RETAVASE är en rekombinant plasminogenaktivator som katalyserar klyvningen av 
endogent plasminogen för att generera plasmin. Plasmin bryter i sin tur ned fibrinmatrisen ...

13 ICKLINISK TOXIKOLOGI

13.1 Karcinogenes och mutagenes - Långtidsstudier på djur har inte utförts för att utvärdera den 
karcinogena potentialen hos RETAVASE. Studier för att fastställa mutagenicitet, kromosomal ...

14 KLINISKA STUDIER

RETAVASE utvärderades i tre kontrollerade kliniska studier där RETAVASE jämfördes med andra trombolytiska medel. 

I alla tre studierna behandlades patienter med acetylsalicylsyra (startdoser på 160 mg till ...

16 HUR LEVERERAS/LAGRING OCH HANTERING

RETAVASE (reteplase) för injektion levereras som ett sterilt, konserveringsmedelsfritt, lyofiliserat pulver i 10-
enhetsflaskor utan vakuum, i följande förpackningskonfigurationer: RETAVASE Kit (NDC ...

RETAVAS FULLSTÄNDIG KIT
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RETAVASE HALV KIT
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INGREDIENSER OCH UTSEENDE

Produktinformation

VISA ALLA AVSNITT
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HITTA YTTERLIGARE RESURSER(finns även ivänster meny )

SÄKERHET

Rapportera negativa händelser ,Säkerhetsåterkallelser från FDA ,Närvaro i bröstmjölk

RELATERADE RESURSER

Medline Plus ,Kliniska tester ,PubMed ,Sammanfattning av biokemiska data

MER INFO OM DETTA DRUG

Visa etikettarkiv ,RxNorm ,Få Label RSS-flöde ,Visa NDC-koder NY!
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