
LABEL:RETAVASE- reteplase kit

TINGNAN ANG PACKAGE PHOTOS

NDC Code(s): 10122-141-02, 10122-142-01, 10122-143-01 
Packager:Chiesi USA, Inc.

Kategorya:LABEL NG DRUG NA RESITO NG TAO 

Iskedyul ng DEA:wala

Katayuan sa Marketing:Aplikasyon sa Biyolohikal na Paglilisensya

IMPORMASYON SA DRUG LABEL Na-update noong Enero 13, 2022

Kung ikaw ay isang mamimili o pasyente mangyaring bisitahinang bersyon na ito.

TINGNAN ANG LAHAT NG SEKSYON

MGA HIGHLIGHT NG IMPORMASYON NA NAGTATALAGA

Ang mga highlight na ito ay hindi kasama ang lahat ng impormasyong kailangan upang magamit ang RETAVASE nang ligtas at epektibo. Tingnan ang buong 

impormasyon sa pagrereseta para sa RETAVASE. RETAVASE (reteplase) para sa iniksyon, para sa ...

TALAAN NG NILALAMAN

Talaan ng nilalaman

1 MGA INDIKASYON AT PAGGAMIT

Ang RETAVASE ay ipinahiwatig para sa paggamit sa acute ST-elevation myocardial infarction (STEMI) upang mabawasan ang panganib ng kamatayan 

at pagpalya ng puso. Limitasyon ng Paggamit: Ang panganib ng stroke ay maaaring lumampas sa benepisyo ...

2 DOSAGE AT ADMINISTRASYON

2.1 Impormasyon sa Dosing at Pangangasiwa - Sa lalong madaling panahon pagkatapos ng pagsisimula ng STEMI, pangasiwaan ang 10 unit 

sa intravenously sa loob ng 2 minuto. Magbigay ng pangalawang dosis ng 10 yunit 30 minuto pagkatapos ...

3 MGA FORM AT LAKAS NG DOSAGE

Para sa Pag-iniksyon: 10 unit bilang lyophilized powder sa single-use vial para sa reconstitution na kasama sa 

Sterile Water for Injection, USP sa 10 mL prefilled syringe.

4 KONTRAINDIKASYON
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TITLE - RETEPLASE / RETAVASE MEDICATION PATIENT INFORMATION IN FILIPINO

Source : U.S. NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE
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Dahil pinapataas ng thrombolytic therapy ang panganib ng pagdurugo, ang RETAVASE ay kontraindikado sa mga sumusunod na 

sitwasyon: Aktibong panloob na pagdurugo - Kamakailang stroke - Intracranial o intraspinal surgery ...

5 MGA BABALA AT PAG-Iingat

5.1 Pagdurugo - Ang RETAVASE ay maaaring magdulot ng makabuluhang at kung minsan ay nakamamatay na pagdurugo. Iwasan ang mga 

intramuscular injection at iba pang trauma sa isang pasyente na pinangangasiwaan ng RETAVASE. I-minimize ang mga venipuncture. Iwasan...

6 MASAMANG REAKSIYON

Ang mga sumusunod na masamang reaksyon ay tinalakay nang mas detalyado sa iba pang mga seksyon ng label: Pagdurugo 

[tingnan ang Contraindications (4) at Mga Babala at Pag-iingat (5.1)] Hypersensitivity ...

8 GAMITIN SA MGA TIYAK NA POPULASYON

8.1 Pagbubuntis - Buod ng Panganib - Ang limitadong nai-publish na data na may RETAVASE na paggamit sa mga buntis na 

kababaihan ay hindi sapat upang ipaalam ang panganib na nauugnay sa gamot ng masamang resulta ng pag-unlad. Sa hayop...

11 PAGLALARAWAN

Ang Reteplase ay isang non-glycosylated deletion mutein ng tissue plasminogen activator (tPA), na naglalaman ng 

kringle 2 at mga protease na domain ng tPA ng tao. Ang Reteplase ay naglalaman ng 355 sa 527 amino ...

12 CLINICAL PHARMACOLOGY

12.1 Mechanism of Action - Ang RETAVASE ay isang recombinant plasminogen activator na pinapagana ang cleavage ng 

endogenous plasminogen upang makabuo ng plasmin. Ang Plasmin naman ay nagpapasama sa fibrin matrix ...

13 NONCLINICAL TOXICOLOGY

13.1 Carcinogenesis at Mutagenesis - Ang mga pangmatagalang pag-aaral sa mga hayop ay hindi isinagawa upang suriin ang 

potensyal na carcinogenic ng RETAVASE. Mga pag-aaral upang matukoy ang mutagenicity, chromosomal ...

14 KLINIKAL NA PAG-AARAL

Ang RETAVASE ay nasuri sa tatlong kinokontrol na klinikal na pag-aaral na naghahambing ng RETAVASE sa iba pang mga ahente ng thrombolytic. Sa 

lahat ng tatlong pag-aaral, ang mga pasyente ay ginagamot ng aspirin (mga paunang dosis na 160 mg hanggang ...

16 KUNG PAANO ISUPPLY/STORAGE AT HANDLING

Ang RETAVASE (reteplase) para sa Injection ay ibinibigay bilang isang sterile, preservative-free, lyophilized powder sa 10 unit 

vial na walang vacuum, sa mga sumusunod na configuration ng packaging: RETAVASE Kit (NDC ...

RETAVASE FULL KIT
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RETAVASE HALF KIT
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INGREDIENTS AT Hitsura
Impormasyon ng Produkto

TINGNAN ANG LAHAT NG SEKSYON

https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=e7b63b16-d911-478b-a445-b690a1360b48 4/5



4/15/22, 9:35 AM DailyMed - RETAVASE- reteplase kit

MAGHAHANAP NG MGA KARAGDAGANG RESOURCES(magagamit din sakaliwang menu )

KALIGTASAN

Mag-ulat ng mga Masamang Pangyayari ,FDA Safety Recalls ,Presensya sa Breast Milk

MGA KAUGNAY NA RESOURCES

Medline Plus ,Mga Klinikal na Pagsubok ,PubMed ,Buod ng Biochemical Data

KARAGDAGANG IMPORMASYON SA GAMOT NA ITO

Tingnan ang Mga Archive ng Labeling ,RxNorm ,Kumuha ng Label RSS Feed ,Tingnan ang (mga) NDC Code BAGO!
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