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BEKIJK ALLE SECTIES

HOOGTEPUNTEN VAN VOORSCHRIFTINFORMATIE

Deze hoogtepunten bevatten niet alle informatie die nodig is om RETAVASE veilig en effectief te gebruiken. Zie volledige 

voorschrijfinformatie voor RETAVASE. RETAVASE (reteplase) voor injectie, voor ...

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave

1 INDICATIES EN GEBRUIK

RETAVASE is geïndiceerd voor gebruik bij acuut ST-elevatie myocardinfarct (STEMI) om het risico op overlijden en hartfalen te 

verminderen. Beperking van gebruik: Het risico op een beroerte kan opwegen tegen het voordeel ...

2 DOSERING EN TOEDIENING

2.1 Doseringsinformatie en toediening - Dien zo snel mogelijk na het begin van STEMI 10 eenheden 
intraveneus toe gedurende 2 minuten. Dien een tweede dosis van 10 eenheden 30 minuten na ...

3 DOSERINGSVORMEN EN KRACHTEN

Voor injectie: 10 eenheden als een gevriesdroogd poeder in injectieflacons voor eenmalig gebruik voor reconstitutie, samen verpakt met 

steriel water voor injectie, USP in een voorgevulde spuit van 10 ml.

4 CONTRA-INDICATIES
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Omdat trombolytische therapie het risico op bloedingen verhoogt, is RETAVASE gecontra-indiceerd in de volgende situaties: 

Actieve inwendige bloedingen - Recente beroerte - Intracraniële of intraspinale chirurgie ...

5 WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

5.1 Bloeding - RETAVASE kan aanzienlijke en soms fatale bloedingen veroorzaken. Vermijd intramusculaire injecties en 

ander trauma bij een patiënt die RETAVASE krijgt toegediend. Minimaliseer venapuncties. Voorkomen ...

6 ONGEWENSTE REACTIES

De volgende bijwerkingen worden in meer detail besproken in de andere rubrieken van het etiket: Bloeding [zie 

Contra-indicaties (4) en Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.1)] Overgevoeligheid...

8 GEBRUIK BIJ SPECIFIEKE POPULATIES

8.1 Zwangerschap - Risicosamenvatting - Beperkte gepubliceerde gegevens over het gebruik van RETAVASE bij zwangere vrouwen zijn 

onvoldoende om een   geneesmiddelgerelateerd risico op nadelige ontwikkelingsresultaten te melden. Bij dieren ...

11 BESCHRIJVING:

Reteplase is een niet-geglycosyleerd deletie-muteïne van weefselplasminogeenactivator (tPA), dat de 
kringle 2- en de proteasedomeinen van humaan tPA bevat. Reteplase bevat 355 van de 527 amino...

12 KLINISCHE FARMACOLOGIE

12.1 Werkingsmechanisme - RETAVASE is een recombinante plasminogeenactivator die de splitsing van endogeen 

plasminogeen katalyseert om plasmine te genereren. Plasmine degradeert op zijn beurt de fibrinematrix ...

13 NIET-KLINISCHE TOXICOLOGIE

13.1 Carcinogenese en mutagenese - Er zijn geen langetermijnstudies bij dieren uitgevoerd om het 
carcinogene potentieel van RETAVASE te evalueren. Studies om mutageniteit, chromosomale ...

14 KLINISCHE STUDIES

RETAVASE werd geëvalueerd in drie gecontroleerde klinische onderzoeken waarin RETAVASE werd vergeleken met andere trombolytica. In 

alle drie de onderzoeken werden patiënten behandeld met aspirine (aanvankelijke doses van 160 mg tot ...

16 HOE GELEVERD/OPSLAG EN BEHANDELING

RETAVASE (reteplase) voor injectie wordt geleverd als een steriel, conserveermiddelvrij, gevriesdroogd poeder in 

injectieflacons van 10 eenheden zonder vacuüm, in de volgende verpakkingsconfiguraties: RETAVASE-kit (NDC ...

RETAVASE VOLLEDIGE KIT
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RETAVASE HALVE KIT
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INGREDINTEN EN UITERLIJK

Productinformatie

BEKIJK ALLE SECTIES
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VIND AANVULLENDE BRONNEN(ook verkrijgbaar in delinkermenu )

VEILIGHEID

Bijwerkingen melden ,FDA veiligheidsherinneringen ,Aanwezigheid in moedermelk

VERWANTE BRONNEN

Medline Plus ,Klinische proeven ,PubMed ,Samenvatting biochemische gegevens

MEER INFORMATIE OVER DEZE DRUG

Labelingarchieven bekijken ,RxNorm ,Label RSS-feed ophalen ,NDC-code(s) bekijken NIEUWE!
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