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העניינים תוכן את הצג

הבריאות בתחום מקצוע אנשי ידי על לשימוש מיועד זה מידע

הרפואי המוצר שם1.

StreptokinaseBiofactor 250,000 -750,000 ו

וכמותי איכותי הרכב2.

 לתמיסה כאבקה מוצגים-750,000  וIU( 6.1( סעיף ראה, עזר חומרי של מלאה לרשימה. הפעיל כמרכיב מטוהר סטרפטוקינאז של.
StreptokinaseBiofactor 250,000  בינלאומיות יחידות-750,000 ו250,000  המכילים בבקבוקונים

 צהובה עד לבנה כאבקה מוצג הואC.  הסטרפטוקוקוס מקבוצת מסוימים זנים של התרבות מתסנין מופק מאוד מטוהר סטרפטוקינאז
.מייצבים ומכיל מעט

תרופות טופס3.

.לעירוי לתמיסה אבקה

.צהובה מעט עד לבנה אבקה
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קליניים פרטים4.

טיפוליות התוויות4.1

StreptokinaseBiofactor  למבוגרים מיועד.

StreptokinaseBiofactor  ב ותסחיפים פקקים של וסקולרי תוך לפירוק לשמש שעשוי פיברינוליטי חומר הוא:

חריף מסיבי ריאתי תסחיף-

היקפיים עורקים של) שבועות6  מעל לא( כרונית או תת-חריפה, חריפה חסימה-

נרחבת עמוקים ורידים פקקת-

).ימים-10 מ יותר לא ורידים חסימות, שעות8  מעל לא עורקים חסימות( ברשתית מרכזיים עורקים או ורידים פקקת-

.לעיל המצוינים הזמן לחלונות מעבר במתן הטיפול תוצאות על להצהיר ניתן לא: הערה

מתן ושיטת מינון4.2

פוזולוגיה

מבוגרים

עמוקים ורידים פקקת

IU/100,000  של תחזוקה עירוי לבצע יש. דקות30  במשך היקפי לווריד סטרפטוקינאזIU 250,000  של התחלתית מנה להחדיר יש
.שעות72  למשך שעה

ריאתי תסחיף

.שעות1-2  של קצר זמן במשך רצוי, היקפי לווריד סטרפטוקינאזIU 1,500,000  להחדיר יש

100,000  של תחזוקה עירוי לבצע יש. דקות30  במשך היקפי לווריד סטרפטוקינאזIU 250,000  של התחלתית מנה להחדיר יש, כחלופה
/IUשעות24  למשך שעה.

חסימות היקפיות עורקים מחלות

:הבאים מהמשטרים אחד באמצעות עורקי תוך צנתר מכוון מקומי עירוי עם סטרפטוקינאז מתן

250,000IU  של כולל מקסימלי ומינון שעות10  היותר לכל דקות5  עד3  של במרווח סטרפטוקינאזIU 2500  עד1000 : הדרגתי עירוי-

.היותר לכל ימים5  עד לשעה סטרפטוקינאזIU 10,000  עד5000 ): עירוי משאבת באמצעות( נמוך במינון ממושך מתמשך עירוי-

.הצורך במידת, זמנית בו מלעור טרנסלומינלי ניתוח לבצע ניתן

 לבצע יש. דקות30  במשך סטרפטוקינאזIU 250,000  של התחלתית מנה להחדיר יש, מרובות לחסימות או לעורקים קשה לגישה כחלופה
.ימים5  של היותר לכל שעהIU/100,000  של תחזוקה עירוי

מרכזית רשתית כלי חסימת

IU/100,000  של תחזוקה עירוי לבצע יש. דקות30  במשך היקפי לווריד סטרפטוקינאזIU 250,000  של התחלתית מנה להחדיר יש
.שעות12  למשך שעה

ילדים אוכלוסיית

 מחסור עם ובילדים בילודים פלסמינוגן של נמוכות רמות בשל. בילדים מספיק הוכחו לאStreptokinase Biofactor  של והיעילות הבטיחות
.וילדים תינוקות, לילודים מומלץ לא, אנפילקטיות/אלרגיות לתגובות סטרפטוקינאז של הפוטנציאל ובשל נרכש בפלזמינוגן

בטיפול שליטה

 המצב את לקבל כדי טסיות וספירת המטוקריט(aPTT),  חלקי טרמבופלסטין זמן(TT),  טרומבין זמן לקבל רצוי, תרומבוליטי טיפול התחלת לפני
 לפני הרגיל הבקרה מערך שניים מפי פחות להיות צריכיםaPTT  או-TT וה, הטיפול את להפסיק יש הפרין ניתן אם. המטופל של ההמוסטטי

.הטרומבוליטי הטיפול תחילת
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.בסטרפטוקינאז טיפול התחלת לפני-1.3 ל מתחת להיות צריך) בינלאומי מנורמל יחס(-INR ה, קומרין בנגזרות בעבר שטופלו בחולים

ניהול שיטת

.עורקי תוך צנתר מכוון מקומי עירוי או מערכתי ורידי תוך עירוי להיות עשוי סטרפטוקינאז מתן

6.6. סעיף ראה, מתן לפני התכשיר לכינון להנחיות

.צהבהבה עד צבע חסרת, שקופה תמיסה מתקבלת פיזיולוגי מלח מי עם הרכבה לאחר

 יותר( לאחרונה בסטרפטוקינאז טיפול ניתן כאשר או סטרפטוקינאז כנגד גבוה נוגדנים ריכוז וקיים תרומבוליטי בטיפול צורך יש כאשר: הערה
-4.8).ו4.4  סעיפים ראה( הומולוגיים-fibrinolytics ב להשתמש יש), לכן קודם משנה ופחות ימים-5 מ

מערכתי מינהל

 זמן להארכת משמשים האחרונים שני((FDP)  הפיברין פיברין תוצר ברמת ועלייה והפיברינוגן הפלסמינוגן ברמות ירידות, העירוי במהלך
-4 כaPTT  אוTT  ביצוע ידי על הטיפול אחר לעקוב ניתן, לכן. תרומבוליטי מצב של קיומו את כלל בדרך יאשרו) הקרישה בדיקות של הקרישה

.הטיפול התחלת לאחר שעות

 תמוגה של אחר פרמטר כל או התרומבין זמן אם. קרישה נגד מספקת להגנה נחשבת והיא-TT ה של4  עד2  פי של להארכה לשאוף יש
 שקיימת מכיווןStreptokinase- Biofactor ב הטיפול את להפסיק יש, הרגיל הבקרה מערך בערך1.5  מפי נמוך טיפול שעות4  לאחר

-streptokinase.ל מופרזת עמידות

מקומי מינהל

 להיקבע יכולה הטיפול הצלחת. צנתר ידי על הנגרמת פקקת מפני כהגנה האנגיוגרפיה לפני, הצורך במידת, ניתן הפרין, אנגיוגרפיה עם כרגיל
.להפסיק מכן ולאחר מוצלח להיחשב יכול הטיפול דקות-15 מ יותר של מספקת דם זרימת עם. אנגיוגרפיה ידי על

המשך טיפול

. תרומבוזות כמניעת טסיות של אגרגציה מעכבי או קרישה נוגדי עם מעקב טיפול להתחיל ניתן, בסטרפטוקינאז טיפול של קורס כל לאחר
.לדימום מוגבר סיכון לשקול יש, במיוחד, בהפרין בטיפול

נגד התוויות4.3

6.1. בסעיף המפורטים העזר מחומרי לאחד או הפעיל לחומר יתר רגישות

:כוללות, טרומבוליטי בטיפול לדימום המוגבר הסיכון בגללStreptokinase- ,Biofactor ב לטיפול נגד התוויות

אחרון או קיים פנימי דימום-

נרחבות קרישה והפרעות ספונטנית פיברינוליזה במיוחד, מופחתת דם קרישיות של הצורות כל-

השדרה עמוד תוך או גולגולתי תוך ניתוח, לאחרונה מוחית תאונה-

גולגולתית תוך ניאופלזמה-

לאחרונה ראש טראומת-

מפרצת או ורידי עורקי מום-

לדימום סיכון עם ידועה ניאופלזמה-

חריפה לבלב דלקת-

 דם לחץ יתר שינויים או כספית מ"מ100  מעל דיאסטוליים ערכים או/ו כספית מ"מ200  מעל סיסטוליים ערכים עם נשלט בלתי דם לחץ יתר-
IVIII/ דרגה ברשתית

דם כלי תותבת של לאחרונה השתלה-

INR)(1.3>  הפה דרך קרישה נוגדי עם לאחרונה או בו-זמני טיפול-

לכליות או לכבד חמור נזק-
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 וטופלו החריף הלב שריר כאוטם שגויה בצורה שאובחנו, הלב קרום דלקת של בודדים מקרים. פריקרדיטיס או אנדוקרדיטיס-
טמפונדה כולל פריקרדיאליים לתפליטים הובילו, בסטרפטוקינאז

ידועה דימומית דיאתזה-

)ההליך בהיקף תלוי, הניתוח שלאחר יום'ה10 עד'ה(6 אחרונות גדולות פעולות-

בחזה טווח ארוך) טראומטי( סגור לב עיסוי, לאחרונה איברים של ביופסיה למשל, פולשניות פעולות-

לשימוש מיוחדים זהירות ואמצעי אזהרות4.4

 הסיכונים על לעלות עלולים היתרונות מסוימים במצבים אך, בסטרפטוקינאז לטיפול נגד כהתוויות כלל בדרך ייחשבו הבאים התנאים
:הפוטנציאליים

פעיל פפטי כיב למשל, לאחרונה העיכול ממערכת חמור דימום-

טרנסלומברית אאורטוגרפיה של במקרה למשל, חמור מקומי לדימום סיכון-

ריאה לב והחייאת לאחרונה טראומה-

לאחרונה אינטובציה למשל, פולשניות פעולות-

גדולים עורקים, שריריות תוך זריקות, דחיסים לא כלי של ניקור-

לאחרונה לידה או הפלה-

4.6) סעיף ראה( הריון-

)השתן   שלפוחית קטטר( דימום של פוטנציאליים או קיימים מקורות עם השתן דרכי של מחלות-

ידועה ספטית פקקת מחלה-

במוח דם כלי מחלות, עורקים דם כלי של חמור ניוון-

חמורה ברונכיטיס או פתוחה שחפת למשל, מערות ריאתיות מחלות-

פרוזדורים פרפור או המיטרלי במסתם פגמים-

מקומי לדימום הסיכון את מגבירה סוכרתית רטינופתיה-

אנטיסטרפטוקינאז

 היא לכך הסיבה. יעיל להיות שלא עשוי הראשוני הטיפול לאחר חודשים-12 מ ופחות ימים-5 מ יותר הניתן בסטרפטוקינאז חוזר טיפול
.אנטיסטרפטוקינאז נוגדני עקב עמידות של המוגברת הסבירות

, סטרפטוקוקלית לוע דלקת כגון אחרונות סטרפטוקוקליות דלקות עם בחולים מופחתת להיות עשויה הטיפולית ההשפעה, כן כמו
.חריפה וגלומרולונפריטיס חריפה שגרונית קדחת

בקורטיקוסטרואידים מונע וטיפול עירוי קצב

 יש הטיפול בתחילת, לכן). הלם כדי עד בודדים במקרים( ברדיקרדיה או טכיקרדיה, הדם בלחץ נפילה כלל בדרך נצפתה הטיפול בתחילת
.באיטיות העירוי את לבצע

.לעירוי הקשורות אלרגיות לתגובות הסבירות את להפחית כדי מניעתי באופן קורטיקוסטרואידים לתת ניתן

קומרין נגזרות או הפרין עם מקדים טיפול

 לא התרומבין זמן. הטרומבוליטי הטיפול תחילת לפני סולפט פרוטמין מתן ידי על אותו לנטרל יש, פעילה הפרניזציה תחת נמצא המטופל אם
 יחס(-INR ה, קומרין בנגזרות בעבר שטופלו בחולים. הטרומבוליטי הטיפול תחילת לפני הרגיל הבקרה מערך שניים מפי יותר להיות צריך

.הסטרפטוקינאז עירוי התחלת לפני-1.3 מ נמוך להיות חייב) בינלאומי מנורמל

עורקים ניקור

 דקות30  למשך לחץ להפעיל יש הדקירה לאחר. העליונות בגפיים דם כלי עדיף, ורידי תוך טיפול במהלך עורקי בניקור צורך יהיה אם
.לדימום עדות לאיתור הדקירה מקום את קרובות לעתים לבדוק יש. דחיסה תחבושת ידי על לפחות

.ורידיים תוך צנתרים של הפטנציה לשיקום מיועד לאֹהוא סטרפטוקינאז

אינטראקציה של אחרות וצורות אחרים תרופתיים מוצרים עם אינטראקציה4.5
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 או טסיות יצירת המעכבות תרופות או הפרין כגון, קרישה בנוגדי לאחרונה טופלו או המקבלים בחולים לדימום מוגבר סיכון קיים
.דקסטרנים, דם טסיות של אגרגציה מעכבי כגון, תפקוד

 פקקת של טווח ארוכת תמוגה התחלת לפני להתפוגג דם טסיות של תפקוד או היווצרות על הפועלות תרופות של להשפעות לאפשר יש
4.2). סעיף ראה( סטרפטוקינאז עם עורקים וחסימות עמוקים ורידים

והנקה הריון, פוריות4.6

 ותגובות דימום. ממפגעים נקייה שהיא חיים בבעלי מעבודה ראיות אין וגם, בהריון התרופה לבטיחות ראיות אין. בהריון נגד התווית הוא.
 רק השתמש. להריון הראשונים השבועות18  במהלך ניתן סטרפטוקינאז כאשר במיוחד, עוברי ולמוות להפלה לגרום עלולות אנפילקטיות

StreptokinaseBiofactor  יותר בטוחה חלופה אין כאשר

.הטרומבוליטי הטיפול לאחר הראשונות השעות24  במהלך אם חלב לזרוק יש. אם בחלב מופרש סטרפטוקינאז אם ידוע לא

במכונות ולהשתמש לנהוג היכולת על השפעות4.7

.רלוונטי לא

רצויות לא תופעות4.8

:הבאות הסטנדרטיות בקטגוריות שימוש נעשה. השיווק לאחר וניסיון קליניים ניסויים על מבוססות הבאות הלוואי תופעות

-1/10מ יותרשכיח מאד

-1/10מ פחות-1/100; מ יותרמׁשְּותףָ

-1/100מ פחות-1/1000; מ יותרנדִָיר

-1/1000מ פחות-1/10,000; מ יותרנדִָיר

)בודדים מקרים כולל(-1/10,000 מ פחותמאוד נדיר

הלימפה ובמערכת בדם הפרעות

אפיסטקסיס, גניטורינארי דימום, העיכול במערכת דימום, אכימוזות, ההזרקה במקום דימום:מׁשְּותףָ

, בכבד דימומים), קטלנית תוצאה עם גם( קשים דימומים, ברשתית דימומים, אפשרית קטלנית ותוצאה סיבוכים עם מוחיים דימומים:נדִָיר
.דם עירויי נדרשות נדירות לעתים. בטחול קרע, למפרקים דימום, רטרופריטונאלי דימום

חריף הלב שריר אוטם של תרומבוליטי טיפול במהלך הלב שריר קרע כולל הלב קרום לתוך דימום:מאוד נדיר

 בתחילה. הבא באופן, אפרוטינין, למשל, פרוטאין מעכב ולתת בסטרפטוקינאז הטיפול את להפסיק יש, חמורים דימומיים בסיבוכים
500,000 KIU)פעילי יחידת  (Kallikreinמיליון עד  KIU200,000  על להקפיד יש הצורך במידת. לווריד איטי עירוי או הזרקה ידי על KIUכל 

 ניתן, הצורך במידת. סינתטיות פיברינוליטיות אנטי תרופות עם שילוב מומלץ, בנוסף. הדימום להפסקת עד ורידי תוך בטפטוף שעות ארבע
.דימום התקפי של בודדים במקרים כיעיל דווח סינתטיות אנטי-פיברינוליטיות תרופות של נוסף דיווח. קרישה גורמי להחליף

החיסון במערכת הפרעות

4.4) גם ראה( סטרפטוקינאז נגד נוגדנים של התפתחות:שכיח מאד

, סימפונות עווית, נשימה קוצר, אנגיואורטית בצקת, אורטיקריה, גירוד, סומק, פריחה כגון, אלרגיות אנפילקטיות תגובות:מׁשְּותףָ
דם לחץ יתר

( נוירואלרגיים תסמינים, כליות דלקת, דם כלי דלקת, פרקים דלקת, סרום מחלת למשל, מאוחרות אלרגיות תגובות:מאוד נדיר
.נשימה עצירת כולל הלם עד קשות אלרגיות תגובותBarré ,(Guillain  תסמונת למשל, פולינוירופתיה
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 תגובה מתרחשת אם. במקביל קורטיקוסטרואידים או/ו אנטי-היסטמין טיפול עם מנוהלות להיות יכולות קלות או מתונות אלרגיות תגובות
 הרפואיים הסטנדרטים על להקפיד יש. המתאים הטיפול את למטופל ולתת הסטרפטוקינאז עירוי את מיד להפסיק יש חמורה אלרגית

tPA. אוUrokinase  כגון, הומולוגיות פיברינוליטיות תרופות עם בליזה בטיפול להמשיך יש. בהלם לטיפול הנוכחיים

העצבים במערכת הפרעות

 הפרעות או מוחיים דימומים של בהקשר) עווית, תסיסהhemiparesis, , שיתוק, בלבול, סחרחורת כגון( נוירולוגיים תסמינים:נדִָיר
המוח של תת-פרפוזיה עם קרדיווסקולריות

עיניים הפרעות

אירידוציקליטיס/אובאיטיס/קשתית דלקת:מאוד נדיר

דם וכלי לב הפרעות

ברדיקרדיה, טכיקרדיה, דם לחץ תת, הטיפול בתחילת:מׁשְּותףָ

קריסטל כולסטרול תסחיף:מאוד נדיר

 או/ו הלב שריר אוטם של כסיבוכים דווחו הבאים האירועים, הלב שריר אוטם עם בחולים סטרפטוקינאז עם פיברינוליטי טיפול במהלך
:רפרפוזיה של תסמינים

פקטוריס אנגינה, והקצב הלב בקצב הפרעות, דם לחץ יתר:שכיח מאד

ריאות בצקת, פריקרדיטיס, קרדיוגני הלם, חוזר אוטם, לב ספיקת אי, חוזרת איסכמיה:מׁשְּותףָ

 או ריאתי תסחיף, הלב בשריר קרע, לבבית טמפונדה, הלב קרום תפליט, מיטרלי ספיקת אי), נשימה לדום מוביל( לב דום: נדִָיר
פריפריאלי

.למוות להוביל ועלולים חיים מסכני להיות עלולים אלו קרדיווסקולריים סיבוכים

.דיסטלי אמבוליזציה לשלול ניתן לא, היקפיים עורקים של מקומית תמוגה במהלך

הנשימה בדרכי הפרעות

נרחב הלב שריר אוטם עם בחולים כלילי תוך תרומבוליטי טיפול לאחר קרדיוגנית לא ריאות בצקת:מאוד נדיר

העיכול במערכת הפרעות

הקאות, אפיגסטריים כאבים, שלשולים, בחילות:מׁשְּותףָ

הניהול באתר ומצבים כלליות הפרעות

חולשה, אסתניה, חום, צמרמורות, ושלד שרירים כאבי, גב כאבי, ראש כאבי:מׁשְּותףָ

בדיקה

ובילירובין בסרום טרנסמינאזות של חולפות עליות:מׁשְּותףָ

לוואי לתופעות חשד על דיווח

 אנשי. התרופתי המוצר של סיכון/התועלת מאזן אחר מתמשך מעקב מאפשר הוא. המוצר אישור לאחר לוואי לתופעות חשד על לדווח חשוב
yellowcard/:הצהוב הכרטיס תוכנית של האינטרנט אתר דרך לוואי לתופעות חשד כל על לדווח מתבקשים הבריאות בתחום מקצוע

www.mhra.gov.uk.

יתר מנת4.9

-5.1.ו4.8  סעיף גם ראה. הפלסמינוגן של ממושכת ירידה ידי על לרטרומבוזה לסיכון לגרום עלול סטרפטוקינאז של ארוך לטווח יתר מינון

פרמקולוגיות תכונות5.

פרמקודינמיות תכונות5.1

)אנזימים, אנטי-תרומבוטיות תרופות( סטרפטוקינאז: תרופתית קבוצה

D01ATC: B01A  קוד
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β  מקבוצתC.  Lancefield סטרפטוקינאז-פלסמינוגן קומפלקס היווצרות ידי על מתחילה האנדוגנית הפיברינוליטית המערכת של ההפעלה.
StreptokinaseBiofactor  המוליטיים בסטרפטוקוקים שמקורו מאוד מטוהר סטרפטוקינאז הוא

 בתוך נקשר פלסמינוגן שיותר ככל. והפיברינוליטי הפרוטאוליטי הפעיל לפלסמין הפלסמינוגן את וממיר מפעיל תכונות בעל זה קומפלקס
 סטרפטוקינאז של גבוהים מינונים, לכן. אנזימטית מבחינה הפעילה לצורתו להמרה פלסמינוגן פחות נשאר כך, הזה המפעיל קומפלקס

.ולהיפך לדימום יותר נמוך לסיכון קשורים

 להפעלת מערכתי באופן מיידי באופן זמין סטרפטוקינאז, אנטיסטרפטוקינאז-נוגדנים של הפרטני הטיטר וניטרול ורידי תוך מתן לאחר
.הפיברינוליטית המערכת

 לנוגדן סטרפטוקינאז בין הקומפלקס מהיווצרות נובע מהפלזמה הראשון המהיר הפינוי. מאוד קצר חיים מחצית זמן לסטרפטוקינאז
 את מפעיל הסטרפטוקינאז, הנוגדן נטרול לאחר. הדם ממחזור במהירות ומתנקה ביוכימית מבחינה אינרטי זה קומפלקס. סטרפטוקינאז

.לעיל כמתואר הפלסמינוגן

פרמקוקינטיות תכונות5.2

 עם מטבוליזם ועובר אנטיסטרפטוקינאז לנוגדני נקשר מהמינון קטן חלק. דו-פאזי מהלך עוברת סטרפטוקינאז של האלימינציה של קינטיקה
כ של חיים מחצית זמן עם ביוטרנספורמציה ועובר סטרפטוקינאז-פלסמינוגן מפעיל קומפלקס יוצר רובו בעוד דקות18  של חיים מחצית זמן

.דקות-80

.המינון לאחר דקות-20 כ בדם נמצא הפיברינוליטית הפעילות שיא

 שגם כך על מצביעים חיים בעלי על נתונים. הכליות דרך ומסלק בכבד פרוטאוליטי מטבוליזם עובר סטרפטוקינאז, אחרים חלבונים כמו
.במרה שינוי ללא מופרש להיות עשוי סטרפטוקינאז

פרה-קליניים בטיחות נתוני5.3

 על אחרים פרה-קליניים בטיחות מחקרי בוצעו לא. מוטגני לפוטנציאל עדות נמצאה לאStreptokinase ,Biofactor  על איימס בבדיקת
Streptokinase.Biofactor

פרמצבטיים פרטים6.

העזר חומרי רשימת6.1

מניטול), גליצין( אמינואצטית חומצה, אנושי אלבומין

התאמה אי6.2

 רפואיים תכשירים עם זה תכשיר לערבב אסור. שהומלץ כפיStreptokinase- Biofactor ב שימוש נעשה כאשר התאמה אי על דווח לא
.אחרים

מדף חיי6.3

.שנתיים הם-750,000 וStreptokinase Biofactor 250,000  של נפתחים לא בקבוקונים של המדף חיי

לאחסון מיוחדים זהירות אמצעי6.4

.להקפיא ואין צלזיוס מעלות+25  מעל לאחסן אין

+8°C. עד-+2°C ב במקרר שעות-24 מ יותר המחודשת התמיסה את לאחסן אין

המיכל ותכולת אופי6.5

StreptokinaseBiofactor 250,000  הפוך פלסטיק מכסי עם אלומיניום ואטם גומי סגירות עם זכוכית בבקבוקוני מסופק-750,000 ו.

StreptokinaseBiofactor 250,000  אחד בקבוקון המכילות באריזות זמין-750,000 ו.

אחר וטיפול לסילוק מיוחדים זהירות אמצעי6.6

 אך, מהירה הרכבה על להקל כדי בעדינות התמיסה את לסובב יש. להזרקה מים או פיזיולוגי מלח מי של ל"מ-4-5 ב התוכן את להמיס יש
.מהקצף להימנע להקפיד יש
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 משאבת עם למתן כמדללlactate Ringer- תמיסת או5%  פרוקטוז תמיסת5%,  גלוקוז תמיסת, פיזיולוגית מלח בתמיסת להשתמש ניתן
.עירוי

.המקומיות לדרישות בהתאם פסולת או בשימוש שאינו תרופתי מוצר כל להשליך יש

שיווק אישור בעל7.

GmbHBiofactor

D-Str. 14,-HuchRudolf 38667- גרמניה, הרצבורג באד

info@biofactor.de: ל"דוא960516 5322 +49 : פקס

שיווק אישורי מספרי8.

29723/0003-PL29723/0002  וPL

ההרשאה חידוש/ראשונה הרשאה תאריך9.

2009 במאי15 1998 /  ביוני26

הטקסט עדכון תאריך10.

07/2015

-
-

event-adverse-an/report(emc-(/ בצדEect  על דווח

קשורות תרופות

q=%22streptokinase%22/search (emc?(/ פעילים חומרים אותם

company(emc/450/(/ חברה אותה

סימניה

אימייל

-
✉

2015 באוגוסט-emc: 11 ב אחרון עדכון
-
-

שינויים הצג

print/smpc/4255/product(emc/(/ הדפס

החברה עם התקשרות פרטי

Ltd UK Pharma / Kent PharmaceuticalsBeacon
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פקַס
0845 4375567

רפואי מידע של אלקטרוני דואר

(-athlone.com: medical@kentאימייל-athlone.com )medical@kent

טלֵפֵֹון

0845 4375565

ישיר קו רפואי מידע

+ 44 1233(0) 506574

 ישיר קו לקוחות שירות
0800 220280
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