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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕТИКЕТА НА ЛЕКАРСТВОТО Актуализирано на 13 януари 2022 г

Ако сте потребител или пациент, моля, посетететази версия.

ВИЖТЕ ВСИЧКИ РАЗДЕЛИ

АКЦЕНТИ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ

Тези акценти не включват цялата информация, необходима за безопасно и ефективно използване на RETAVASE. Вижте пълната 

информация за предписване на RETAVASE. РЕТАВАЗА (ретеплаза) за инжектиране, за ...

СЪДЪРЖАНИЕ
Съдържание

1 ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА

RETAVASE е показан за употреба при остър миокарден инфаркт с елевация на ST (STEMI) за намаляване на риска от смърт и 

сърдечна недостатъчност. Ограничение на употребата: Рискът от инсулт може да надвиши ползите...

2 ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ

2.1 Информация за дозиране и приложение - възможно най-скоро след появата на STEMI, приложете 10 

единици интравенозно за 2 минути. Приложете втора доза от 10 единици 30 минути след...

3 ДОЗИРОВКИ ФОРМИ И СИЛНИ СРЕДСТВА

За инжекции: 10 единици като лиофилизиран прах във флакони за еднократна употреба за разтваряне, опаковани заедно със стерилна 

вода за инжекции, USP в 10 mL предварително напълнена спринцовка.

4 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=e7b63b16-d911-478b-a445-b690a1360b48 1/5

TITLE - RETEPLASE / RETAVASE MEDICATION PATIENT INFORMATION IN BULGARIAN

Source : U.S. NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE

https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=e7b63b16-d911-478b-a445-b690a1360b48&audience=consumer
www.911globalmeds.com/buy-reteplase-retavase-online
https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=e7b63b16-d911-478b-a445-b690a1360b48


15.04.22, 9:35 ч DailyMed - RETAVASE- комплект ретеплаза

Тъй като тромболитичната терапия повишава риска от кървене, RETAVASE е противопоказан в следните ситуации: 

Активно вътрешно кървене - Скорошен инсулт - Интракраниална или интраспинална хирургия ...

5 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

5.1 Кървене - RETAVASE може да причини значително и понякога фатално кървене. Избягвайте интрамускулни инжекции и 

други травми на пациент, на който се прилага RETAVASE. Намалете до минимум венопункциите. Да се   избегне ...

6 НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Следните нежелани реакции са разгледани по-подробно в другите раздели на етикета: Кървене [вижте 

Противопоказания (4) и Предупреждения и предпазни мерки (5.1)] Свръхчувствителност...

8 ИЗПОЛЗВАНЕ ПРИ СПЕЦИФИЧНИ ПОПУЛАЦИИ

8.1 Бременност – Резюме на риска – Ограничените публикувани данни за употребата на RETAVASE при бременни жени са недостатъчни, 

за да информират свързан с лекарството риск от неблагоприятни резултати от развитието. При животните...

11 ОПИСАНИЕ

Ретеплаза е негликозилиран делеционен мутеин на тъканния плазминогенен активатор (tPA), съдържащ 

крингъл 2 и протеазните домени на човешки tPA. Reteplase съдържа 355 от 527 амино...

12 КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ

12.1 Механизъм на действие - RETAVASE е рекомбинантен плазминогенен активатор, който катализира разцепването на 

ендогенния плазминоген за генериране на плазмин. Плазминът от своя страна разгражда фибриновия матрикс...

13 НЕКЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ

13.1 Карциногенеза и мутагенеза - Дългосрочни проучвания при животни не са провеждани за оценка на 

канцерогенния потенциал на RETAVASE. Изследвания за определяне на мутагенност, хромозомни...

14 КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

RETAVASE е оценен в три контролирани клинични проучвания, сравняващи RETAVASE с други тромболитични 

средства. И в трите проучвания пациентите са лекувани с аспирин (първоначални дози от 160 mg до ...

16 КАК СЕ ДОСТАВКА/СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА

RETAVASE (reteplase) за инжекции се доставя като стерилен, без консерванти, лиофилизиран прах в 10 

единични флакона без вакуум, в следните конфигурации на опаковки: RETAVASE Kit (NDC ...

РЕТАВАЗА ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ

https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=e7b63b16-d911-478b-a445-b690a1360b48 2/5



15.04.22, 9:35 ч DailyMed - RETAVASE- комплект ретеплаза

ПОЛОВИН КОМПЛЕКТ РЕТАВАЗА
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СЪСТАВКИ И ВЪНШЕН вид

Информация за продукта

ВИЖТЕ ВСИЧКИ РАЗДЕЛИ
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НАМЕРЕТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ(достъпно също вляво меню )

БЕЗОПАСНОСТ

Докладвайте нежелани събития ,FDA отзовава безопасността ,Наличие в майчиното мляко

СВЪРЗАНИ РЕСУРСИ

Medline Plus ,Клинични проучвания ,PubMed ,Резюме на биохимични данни

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТОЗИ НАРКОТИК

Вижте архивите с етикети ,RxNorm ,Вземете RSS емисия на етикета ,Преглед на NDC код(ове) НОВО!
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