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2022يناير 13 في التحديث تمالدواءتسمية معلومات

النسخة.هذه زيارةيرجى مريضاً ، أو مستهلكاً كنت إذا

األقسامكل عرض

المعلوماتوصف على الضوء يسلط

لـالكاملة الوصفات معلومات انظر وفعالية. بأمان  RETAVASEالستخدام الالزمة المعلومات جميع البارزة النقاط هذه تتضمن ال

RETAVASE. RETAVASE )reteplase(   ، أجل ...من للحقن

المحتوياتجدول

المحتوياتجدول

واالستخداماالستطبابات 1

حدود القلب. وفشل الوفاة مخاطر لتقليل  STارتفاع عن الناتج الحاد القلب عضلة احتشاء حاالت في ريتافاز يستطب

الفائدة ...الدماغية السكتة مخاطر تفوق قد االستخدام:

االستعمالوطريقة الجرعة 2

قم  ، STمقطع ارتفاع عن الناجم القلب عضلة احتشاء ظهور بعد ممكن وقت أقرب في - وإدارتها الجرعات معلومات 2.1

دقيقة ...30 بعد وحدات 10 من ثانية جرعة إدارة دقيقتين. لمدة الوريد طريق عن وحدات 10 بإعطاء

القوةونقاط الجرعة أشكال 3

للحقن ، المعقم الماء مع التشكيل إلعادة واحدة مرة تستخدم قوارير في بالتجميد مجفف كمسحوق وحدات 10 للحقن:

USP  مل.10 سعة مسبقاً مملوءة حقنة في

موانع4
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سكتة - نشط داخلي نزيف التالية: الحاالت في بطالن هو  RETAVASEفإن نزيف ، حدوث خطر من يزيد التخثر حال العالج ألن

النخاع ...داخل أو الجمجمة داخل جراحة - حديثة دماغية

واالحتياطاتالتحذيرات 5

والصدمات العضلي الحقن تجنب األحيان. بعض في ومميتاً شديداً نزيفاً الريتافاز يسبب أن يمكن - النزيف 5.1

تجنب ...الوريد. بزل تقليل الريتافيس. تناول الذي للمريض األخرى

العكسيةالتفاعالت 6

(االستعمال موانع انظر [النزيف الملصق: من األخرى األقسام في التفصيل من بمزيد التالية الضائرة التفاعالت مناقشة تمت
الحساسية ...فرط  )]5.1(واالحتياطات والتحذيرات  )4

محددةسكانية مجموعات في االستخدام 8

كافية غير الحوامل النساء في  RETAVASEباستخدام المحدودة المنشورة البيانات - المخاطر ملخص - الحمل 8.1

الحيوان ...في الضائرة. التنموية بالنتائج بالعقار المرتبطة المخاطر إلبالغ

الوصف11

...amino  527 من 355 علىReteplase  .يحتوي البشريtPA  2 لـ والبروتيازkringle  مجاالت ،على يحتويtPA( ) هو 

Reteplaseالنسيجي البالزمينوجين منشط من جليكوزيالتي غير محذوف

السريريةالصيدلة 12

لتوليد الداخلي البالزمينوجين انقسام يحفز الذي المؤتلف البالزمينوجين منشط هو  RETAVASE- العمل آلية 12.1

الفيبرين ...مصفوفة يحط بدوره البالزمين البالزمين.

السريريةغير السموم علم 13

في بالسرطان اإلصابة إمكانية لتقييم الحيوانات على األجل طويلة دراسات إجراء يتم لم - والطفرات التسرطن 13.1

RETAVASE . الكروموسومات ...الطفرات ، لتحديد دراسات

سريريةدراسة 14

الدراسات جميع في الدم. لتخثر أخرى بعوامل ريتافاز تقارن للرقابة خاضعة سريرية دراسات ثالث في الريتافاز تقييم تم

إلى ...مجم 160 من أولية جرعات (باألسبرين المرضى عولج الثالث ،

والمناولةالتخزين   /التوريديتم كيف 16

مكونة قوارير في بالتجميد ومجفف الحافظة المواد من وخالي معقم كمسحوق للحقن   )RETAVASE )reteplaseتوفيريتم

 ...RETAVASE )NDCمجموعة التالية: التغليف تكوينات في فراغ ، بدون وحدات 10 من

الكاملة RETAVASEمجموعة
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نصفاسترجاع طقم
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والمظهرالمكونات

المنتجمعلومات

األقسامكل عرض
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) اليسرىالقائمة فيأيضاً متوفر (إضافيةموارد عن ابحث

سالمة

األمحليب في الوجود و FDAسالمة استدعاءات و السلبيةاألحداث عن اإلبالغ

الصلةذات موارد

البيوكيميائيةالبيانات ملخص و PubMedو السريريةالتجارب و بلسميدالين

الدواءهذا حول المعلومات من مزيد

الجديد! NDC )أكواد(كود عرض و RSSموجز تسمية على الحصول و نورمإكس آر و التسميةأرشيفات عرض
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