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الطبيالمنتج اسم 1.

750000و 250000 ستربتوكيناز بيوفاكتور

والكميالنوعي التركيب 2.

من  )(IUدولية وحدة 750000 و 250000 على تحتوي قوارير في لمحلول كمسحوق 750000 و  250000Streptokinase الحيوي العامل تقديم يتم

6.1.القسم انظر السواغات ، من كاملة قائمة على للحصول نشط. كمكون المنقى الستربتوكيناز

أصفر إلى أبيض كمسحوق تقديمه ويتم . Cالعقدية مجموعة من معينة لسالالت المزروع الترشيح من النقاوة عالي الستربتوكيناز استخالص يتم

مثبتات.على ويحتوي قليال ً

الصيدالنيالشكل 3.

التسريب.لمحلول مسحوق

قليال.ًأصفر مسحوق إلى أبيض
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السريريةالتفاصيل 4.

العالجيةالمؤشرات 4.1

البالغين.في الستربتوكيناز بيوفاكتور يشار

في:والصمات الدموية للجلطات الدموية األوعية داخل للتحلل استخدامه يمكن الذي الفبرين حل عامل هو  Streptokinaseالحيوي العامل

حادرئوي انسداد -

)أسابيع6 عمره يتجاوز ال (المزمن أو الحاد شبه أو الحاد المحيطية الشرايين انسداد -

الواسعةالعميقة األوردة تجلط -

.)أيام10 عن عمره يزيد ال وريدي انسداد ساعات ، 8 عن عمره يزيد ال الشرايين انسداد (مركزي شبكي شرياني أو مركزي وريدي تخثر -

أعاله.الموضحة الزمنية النوافذ بعد لإلعطاء العالج نتيجة حول بيان أي إجراء يمكن ال ملحوظة:

اإلدارةوطريقة الجرعة 4.2

الجرعات

الكبار

العميقةاألوردة تجلط

جرعة ذلك يتبع أن يجب دقيقة. 30 عن تزيد لمدة المحيطي الوريد في الستربتوكيناز من دولية وحدة 250000 مقدارها أولية جرعة حقن يجب

ساعة.72 لمدة ساعة   /دوليةوحدة 100000 مقدارها صيانة

الرئوياالنسداد

ساعتين.إلى ساعة من تتراوح قصيرة زمنية فترة خالل ويفضل المحيطي الوريد في الستربتوكيناز من دولية وحدة 1500000 ضخ يتم

جرعة ذلك يتبع أن يجب دقيقة. 30 خالل المحيطي الوريد في الستربتوكيناز من دولية وحدة 250000 مقدارها أولية جرعة حقن يجب كبديل ،

ساعة.24 لمدة ساعة   /دوليةوحدة 100000 مقدارها صيانة

المسدودةالمحيطية الشرايين أمراض

التالية:األنظمة أحد باستخدام الشرايين داخل بالقسطرة الموجه الموضعي بالتسريب الستربتوكيناز إدارة

إجمالية قصوى وجرعة ساعات 10 أقصاها لمدة دقائق 5 إلى 3 من زمني بفاصل الستربتوكيناز من دولية وحدة 2500 إلى 1000 : التدريجيالتسريب-

دوليةوحدة 250000 قدرها

5 إلى تصل لمدة الساعة في ستربتوكيناز دولية وحدة 10000 إلى 5000 : )التسريبمضخة باستخدام ( طويلةلفترات منخفضة بجرعة المستمر التسريب-

أقصى.كحد أيام

األمر.لزم إذا واحد ، وقت في الجلد طريق عن الوعاء رأب إجراء يمكن

يجب دقيقة. 30 خالل دولية وحدة 250.000 ستربتوكيناز من أولية جرعة ضخ يجب المتعددة ، االنسدادات أو الصعبة الشرايين إلى للوصول كبديل

أيام.5 أقصاها لمدة ساعة   /دوليةوحدة 100000 مقدارها صيانة جرعة ذلك يتبع أن

المركزيةالشبكية األوعية انسداد

جرعة ذلك يتبع أن يجب دقيقة. 30 عن تزيد لمدة المحيطي الوريد في الستربتوكيناز من دولية وحدة 250000 مقدارها أولية جرعة حقن يجب

ساعة.12 لمدة ساعة   /دوليةوحدة 100000 مقدارها صيانة

األطفالسكان

حديثي األطفال عند البالزمينوجين مستويات انخفاض بسبب األطفال. عند كاف ٍبشكل  Streptokinaseالحيوي العامل وفعالية سالمة إثبات يتم لم

حديثي عند به ينصح ال التأقية ،   /التحسسيةللتفاعالت ستربتوكيناز احتمالية وبسبب المكتسب البالزمينوجين نقص من يعانون الذين واألطفال الوالدة

واألطفال.والرضع الوالدة

العالجعلى السيطرة

وعدد  ، )(aPTTالمنشط الجزئي الثرومبوبالستين ووقت  ، )(TTالثرومبين وقت على الحصول المستحسن من التخثر ، عالج في البدء قبل

من أقل  aPTTأو  TTيكون أن ويجب إيقافه ، فيجب الهيبارين ، إعطاء تم إذا للمريض. الدم تخثر حالة على للحصول الدموية والصفائح الهيماتوكريت

التخثر.العالج بدء قبل الطبيعية التحكم قيمة ضعف
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باستخدام العالج بدء قبل 1.3 من أقل  )الدوليةالطبيعية النسبة ( INRنسبة تكون أن يجب الكومارين ، بمشتقات سابقاً عولجوا الذين المرضى في

الستربتوكيناز.

اإلدارةطريقة

الشرايين.داخل بالقسطرة الموجه الموضعي بالتسريب أو الجهازي الوريدي التسريب طريق عن الستربتوكيناز إعطاء يكون قد

6.6.القسم انظر اإلعطاء ، قبل الطبي المنتج تركيب إعادة حول تعليمات على للحصول

المصفر.إلى اللون عديم صاف ٍ، محلول على الحصول يتم فسيولوجي ، ملحي بمحلول التكوين إعادة عند

(األخير الستربتوكيناز عالج إعطاء عند أو موجوداً الستربتوكيناز ضد مرتفعاً المضاد الجسم تركيز ويكون ضرورياً التخثر حال العالج يكون عندما مالحظة:
.)4.8و 4.4 القسمين انظر (المتجانسة الفيبرين مضادات استخدام يجب  ، ً)سابقاواحد عام من وأقل أيام 5 من أكثر

الجهازيةاإلدارة

إطالة على يعمالن األخيران ( )(FDPالفيبرين تحلل منتج مستوى وزيادة والفيبرينوجين البالزمينوجين مستويات في االنخفاض فإن التسريب ، أثناء

من ساعات 4 حوالي بعد  aPTTأو  TTإجراء طريق عن العالج مراقبة يمكن لذلك ، التخثر. حالة وجود عام بشكل سيؤكدان  )التخثرالختبارات التخثر وقت

العالج.بدء

4 بعد للتحلل أخرى معلمة أي أو الثرومبين وقت كان إذا الدم. تخثر لمنع كافية حماية ويعتبر أضعاف 4 إلى 2 من  TTإطالة يهدف أن يجب

مقاومة لوجود نظراً  Streptokinase Biofactorاستخدام عن توقف الطبيعية ، التحكم قيمة من تقريباً مرة 1.5 من أقل العالج من ساعات

للستربتوكيناز.مفرطة

المحليةاإلدارة

تحديد يمكن القسطرة. يسببها التي الجلطات ضد كوقاية األوعية تصوير قبل األمر ، لزم إذا الهيبارين ، إعطاء يتم األوعية ، تصوير في معتاد هو كما

إيقافه.ثم ناجحاً العالج اعتبار يمكن دقيقة ، 15 من ألكثر كاف ٍدم تدفق مع األوعية. تصوير خالل من العالج نجاح

العالجمتابعة

مع التجلط. إعادة من للوقاية الدموية الصفائح تراكم مثبطات أو التخثر بمضادات العالج متابعة يمكن بالستربتوكيناز ، العالج من دورة كل بعد

النزيف.خطر زيادة في النظر يجب الخصوص ، وجه على بالهيبارين ، العالج

االستعمالموانع 4.3

6.1.القسم في المدرجة السواغات من ألي أو الفعالة للمادة الحساسية فرط

يلي:ما التخثر ، حال العالج تحت النزيف خطر زيادة بسبب  ، Streptokinaseحيوي بعامل العالج موانع تشمل

حديثأو حالي داخلي نزيف -

النطاقواسعة التخثر واضطرابات العفوي الفيبرين انحالل وخاصة الدم ، تجلط انخفاض أشكال جميع -

النخاعداخل أو الجمجمة داخل جراحة حديث ، دماغي وعائي حادث -

الجمجمةداخل ورم -

بالرأسحديثة إصابة -

الدمويةاألوعية تمدد أو الوريدي الشرياني التشوه -

النزيفبخطر معروف ورم -

الحادالبنكرياس التهاب -

ارتفاع بسبب شبكية تغيرات أو زئبق ملم 100 عن تزيد انبساطية قيم أو   /وزئبق ملم 200 عن تزيد انقباضية بقيم عليه السيطرة يمكن ال الذي الدم ضغط ارتفاع -

الرابعة  /الثالثةالدرجة من الدم ضغط

حديثاًاالصطناعي الوعاء زرع -

)>1.3INR (الفموية التخثر بمضادات الحديث أو المتزامن العالج -

الكلىأو الكبد في شديد تلف -
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وعولجت القلب عضلة في حاد احتشاء أنها على خطأ تشخيصها تم التي التامور ، التهاب من المعزولة الحاالت أدت التامور. أو الشغاف التهاب -

السدادةذلك في بما التامور انصباب حدوث إلى بالستربتوكيناز ،

معروفةنزفية أهبة -

ء)اإلجرامدى على اعتماداً الجراحة ، بعد ما يوم العاشر10حتى العاشر6(األخيرة الرئيسية العمليات -

للصدر )الرضحي(األمد طويل المغلق القلبي والتدليك الحديثة ، األعضاء خزعة مثل الجراحية ، العمليات -

لالستخدامخاصة واحتياطات تحذيرات 4.4

المحتملة:المخاطر الفوائد تفوق قد معينة حاالت في ولكن بالستربتوكيناز ، للعالج موانع التالية الشروط تعُتبر ما عادة ً

النشطةالمعوية القرحة مثل حديث ، حاد معوي معدي نزيف -

القطنياألبهر تصوير حالة في المثال سبيل على شديد ، موضعي نزيف حدوث خطر -

الرئويالقلبي واإلنعاش الحديثة الرضوض -

الحديثالتنبيب مثل الجراحية ، العمليات -

الكبيرةالشرايين العضلي ، الحقن المضغوطة ، غير األوعية ثقب -

الحديثةالوالدة أو اإلجهاض -

)4.6القسم انظر (الحمل -

)المزروعةالمثانة قسطرة (للنزيف محتملة أو موجودة بمصادر المصحوبة التناسلي البولي الجهاز أمراض -

المعروفاإلنتاني التخثر مرض -

الدماغيةالدموية األوعية وأمراض الشرايين وتصلب الشديدة الدموية األوعية تنكس -

الحادالهوائية الشعب التهاب أو المفتوح السل مثل الكهفية ، الرئة أمراض -

األذينيالرجفان أو التاجي الصمام عيوب -

موضعينزيف حدوث خطر من السكري الشبكية اعتالل يزيد -

أنتيستربتوكيناز

بسبب المقاومة احتمالية زيادة بسبب هذا فعاال.ً األولي العالج بعد شهراً 12 من وأقل أيام 5 من أكثر الستربتوكيناز باستخدام المتكرر العالج يكون ال قد

للستربتوكيناز.المضادة المضادة األجسام

الحمى العقدي ، البلعوم التهاب مثل الحديثة العقدية بالمكورات عدوى من يعانون الذين المرضى في العالجي التأثير ينخفض   قد أيضا ،

الحاد.الكلى كبيبات والتهاب الحادة الروماتيزمية

الكورتيكوستيرويدمن والوقاية التسريب معدل

إلى يصل الفردية الحاالت في (القلب بطء أو القلب دقات انتظام عدم أو الدم ضغط في انخفاض حدوث شائع بشكل يالحظ العالج ، بداية في

ببطء.التسريب إجراء يجب العالج ، بداية في لذلك ، . )صدمة

بالتسريب.المرتبطة الحساسية تفاعالت احتمالية لتقليل وقائي بشكل الكورتيكوستيرويدات إعطاء يمكن

الكومارينأو الهيبارين بمشتقات المسبقة المعالجة

عن الثرومبين زمن يزيد أال يجب التخثر. العالج بدء قبل البروتامين كبريتات إعطاء طريق عن تحييده فيجب النشط ، للهيبارين يخضع المريض كان إذا

نسبة ( INRنسبة تكون أن يجب الكومارين ، بمشتقات سابقاً عولجوا الذين المرضى في التخثر. حال العالج بدء قبل الطبيعية التحكم قيمة ضعف

الستربتوكيناز.ضخ بدء قبل 1.3 من أقل  )الدوليةالتطبيع

الشرايينثقب

يجب البزل ، بعد العلوية. األطراف أوعية استخدام األفضل فمن الوريد ، طريق عن العالج أثناء الشرايين في ثقب إجراء الضروري من كان إذا

نزيف.حدوث على دليل عن بحثاً متكرر بشكل البزل موقع فحص يجب ضاغطة. ضمادة بواسطة األقل على دقيقة 30 لمدة الضغط

الوريدية.القسطرة سالكية الستعادة إليها المشار  ليسهوالستربتوكيناز

األخرىالتفاعل وأشكال األخرى الطبية المنتجات مع التفاعل 4.5
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تثبط التي األدوية أو الهيبارين مثل التخثر ، بمضادات مؤخراً عولجوا الذين أو يتلقون الذين المرضى في نزيف حدوث من متزايد خطر هناك

ديكسترانس.الدموية ، الصفائح تراكم مثبطات مثل وظيفتها ، أو الدموية الصفائح تكوين

الوريدية للتخثرات األمد طويل التحلل في البدء قبل تهدأ أن وظيفتها أو الدموية الصفائح تكوين على تعمل التي األدوية لتأثير السماح يجب

.)4.2القسم انظر (الستربتوكيناز باستخدام الشرايين وانسداد العميقة

والرضاعةوالحمل الخصوبة 4.6

المخاطر. من خال ٍأنه على الحيواني العمل من دليل يوجد وال الحمل ، أثناء الدواء سالمة على دليل يوجد ال الحمل. في ستربتوكيناز بيوفاكتور يستعمل ال

الحمل. من األولى عشر الثمانية األسابيع خالل الستربتوكيناز إعطاء عند خاصة الجنين ، وموت اإلجهاض في التأقية والتفاعالت النزيف يتسبب قد

أماناً.أكثر بديل وجود عدم حالة في فقط استخدم

التخثر.حال العالج بعد األولى ساعة 24 ال خالل الثدي حليب من التخلص يجب األم. لبن في يفُرز الستربتوكيناز كان إذا ما المعروف غير من

اآلالتواستخدام القيادة على القدرة على التأثيرات 4.7

صلة.ذات غير

فيهاالمرغوب غير اآلثار 4.8

التالية:القياسية الفئات استخدام يتم التسويق. بعد ما وخبرة السريرية التجارب على مبنية التالية السلبية الفعل ردود

10/1من أكثرجداشائع

10/1من أقل 1 ؛ /100من أكثرمشترك

100/1من أقل 1 ؛ /1000من أكثرمألوفغير

1000/1من أقل 1 ؛ /10000من أكثرنادر

)المعزولةالحاالت ذلك في بما (1 /10000من أقلجدانادر

الليمفاويوالجهاز الدم اضطرابات

رعافالتناسلي ، البولي الجهاز في نزيف معوي ، معدي نزيف كدمات ، الحقن ، موقع في نزيف مشترك:

خلف نزيف كبدي ، نزيف  ، ً)أيضامميتة نتائج مع (حاد نزيف الشبكية ، نزيف المحتملة ، القاتلة ونتائجه مضاعفاته مع دماغي نزيف مألوف:غير

الدم.نقل لعمليات حاجة هناك تكون ما نادراً الطحال. تمزق المفاصل ، في نزيف الصفاق ،

الحادالقلب عضلة احتشاء من التخثر عالج أثناء القلب عضلة تمزق ذلك في بما التامور في نزيف جدا:نادر

مبدئياً التالي. النحو على أبروتينين ، مثل البروتين ، مثبطات إعطاء ويجب بالستربتوكيناز العالج عن التوقف يجب الخطيرة ، النزفية المضاعفات في

500000KIU ) وحدةInactivator Kallikrein(  مليون إلى تصلKIU  ذلك يتبع أن يجب األمر ، لزم إذا التسريب. أو البطيء الوريدي الحقن طريق عن

200000KIU  الفبرين مضادات مع باالشتراك يوصى ذلك ، إلى باإلضافة النزيف. يتوقف حتى الوريد في التنقيط طريق عن ساعات أربع كل

من فردية حاالت في فعالة االصطناعية الفبرين لمضادات اإلضافية اإلدارة أن عن اإلبالغ تم التخثر. عوامل استبدال يمكن األمر ، لزم إذا االصطناعية.

النزيف.نوبات

المناعيالجهاز اضطرابات

)4.4أيضاً انظر (للستربتوكيناز المضادة المضادة األجسام تطوير جدا:شائع

تشنج التنفس ، ضيق العصبية ، الوعائية الوذمة الشرى ، الحكة ، االحمرار ، الجلدي ، الطفح مثل التحسسية ، الحساسية تفاعالت مشترك:

الدمضغط انخفاض قصبي ،

الحساسية أعراض الكلية ، التهاب الدموية ، األوعية التهاب المفاصل ، التهاب المصل ، داء مثل المتأخرة ، التحسسية الفعل ردود جدا:نادر

التنفس.توقف ذلك في بما الصدمة إلى تصل شديدة حساسية تفاعالت  ، )باريهغيالن متالزمة المثال سبيل على األعصاب ، اعتالل (العصبية
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رد حدوث حالة في بالكورتيكوستيرويد. العالج أو   /والمصاحبة الهيستامين مضادات باستخدام الخفيفة أو المعتدلة الحساسية تفاعالت إدارة يمكن

لعالج الحالية الطبية المعايير مراعاة يجب المناسب. العالج المريض وإعطاء الفور على الستربتوكيناز تسريب إيقاف يجب شديد ، تحسسي فعل

.tPAأو  Urokinaseمثل المتماثلة ، الفبرين مضادات باستخدام التحلل العالج يستمر أن يجب الصدمة.

العصبيالجهاز اضطرابات

اضطرابات أو الدماغي النزيف سياق في  )والتشنجواإلثارة ، النصفي ، والشلل والشلل ، واالرتباك ، الدوخة ، مثل (العصبية األعراض نادر:

الدماغفي الدم تدفق نقص مع الدموية واألوعية القلب

العيناضطرابات

الهدبيوالجسم القزحية التهاب   /القزحيةالتهاب   /القزحيةالتهاب جدا:نادر

الدمويةواألوعية القلب اضطرابات

القلببطء القلب ، دقات انتظام عدم الدم ، ضغط انخفاض العالج ، بداية في مشترك:

البلوريالكوليسترول انسداد جدا:نادر

الحتشاء كمضاعفات التالية األحداث عن اإلبالغ تم القلب ، عضلة احتشاء من يعانون الذين المرضى في الستربتوكيناز مع الفبرين بمحلول العالج أثناء

ضخ:إعادة أعراض أو   /والقلب عضلة

الصدريةوالذبحة النظم واضطرابات القلب ضربات ومعدل الدم ضغط انخفاض جدا:شائع

الرئويةالوذمة التامور ، التهاب القلبية ، الصدمة االحتشاء ، إعادة القلب ، قصور المتكرر ، الدم تروية نقص مشترك:

أو رئوي انسداد القلب ، عضلة تمزق قلبية ، سدادة تأموري ، انصباب تاجي ، قصور  ، )التنفستوقف إلى تؤدي (قلبية سكتة : مألوفغير

محيطي

الوفاة.إلى تؤدي وقد للحياة مهددة الوعائية القلبية المضاعفات هذه تكون أن يمكن

البعيدة.االنصمام استبعاد يمكن ال المحيطية ، للشرايين الموضعي التحلل أثناء

التنفسيالجهاز في اضطرابات

الشديدالقلب عضلة احتشاء من يعانون الذين المرضى في التاج داخل التخثر عالج بعد القلبية غير الرئوية الوذمة جدا:نادر

الهضميالجهاز اضطرابات

قيءشرسوفي ، ألم إسهال ، غثيان ، مشترك:

اإلدارةالموقع وظروف العامة االضطرابات

بالضيقوالشعور والوهن والحمى والقشعريرة والعظام العضالت وآالم الظهر وآالم الصداع مشترك:

اختبارات

والبيليروبينالمصل أميناس لترانس العابرة االرتفاعات مشترك:

بهاالمشتبه السلبية الفعل ردود عن اإلبالغ

  /الفوائدلتوازن المستمرة بالمراقبة يسمح الطبي. المنتج من ترخيص على الحصول بعد بها المشتبه السلبية الفعل ردود عن اإلبالغ المهم من

على الصفراء البطاقة مخطط موقع عبر بها مشتبه سلبية فعل ردود أي عن اإلبالغ الصحية الرعاية في المتخصصين من يطُلب الطبي. للمنتج المخاطر

.yellowcard/www.mhra.gov.ukالويب:

زائدةجرعة 4.9

4.8 القسم أيضاً انظر للبالزمينوجين. المطول النقص طريق عن الدم بتخثر اإلصابة خطر إلى الستربتوكيناز من المدى طويلة الزائدة الجرعة تؤدي قد

5.1.و

الدوائيةالخصائص 5.

الدوائيةالديناميكية الخصائص 5.1

)إنزيماتللتخثر ، مضادة عوامل (الستربتوكيناز الدوائي: العالج مجموعة

D01 ATC: B01Aكود
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تنشيط ويبدأ . C Lancefieldمجموعة من االنحاللية العقدية المكورات من مشتق النقاء عالي ستربتوكيناز عن عبارة  Streptokinaseالحيوي العامل

البالزمينوجين.الستربتوكيناز مركب تكوين طريق عن للفيبرين الداخلي التحلل نظام

المرتبط البالزمينوجين عدد زاد كلما والفيبرين. للبروتين المحلل النشط البالزمين إلى البالزمينوجين ويحول المنشط خصائص المركب هذا يمتلك

خطر بانخفاض الستربتوكيناز من العالية الجرعات ترتبط لذلك ، إنزيمياً. النشط شكله إلى تحويله ليتم البالزمينوجين قدر قل هذا ، المنشط بمركب

صحيح.والعكس النزيف

التحلل نظام لتنشيط منهجي بشكل فوراً الستربتوكيناز يتوفر الفردي ، للستربتوكيناز المضاد الجسم عيار وتحييد الوريد في الحقن إعطاء بعد

الفبرين.

الستربتوكيناز. المضاد والجسم الستربتوكيناز بين المركب تكوين إلى البالزما من سريع خلوص أول يرجع جداً. قصير عمر نصف لديه الستربتوكيناز

هو كما البالزمينوجين الستربتوكيناز ينشط المضاد ، الجسم تحييد بمجرد الدموية. الدورة من بسرعة إزالته ويتم كيميائياً خامل المركب هذا

أعاله.موصوف

الدواءحركية خواص 5.2

استقالبها ويتم االستربتوكيناز لمضادات المضادة باألجسام الجرعة من صغيرة نسبة ترتبط الطور. ثنائي مسار تتبع الستربتوكيناز من التخلص حركية

دقيقة.80 حوالي يبلغ نصف بعمر حيوياً ويتحول البالزمينوجين الستربتوكيناز منشط مركب معظمها يشكل بينما دقيقة 18 يبلغ نصف بعمر

الجرعات.من دقيقة 20 حوالي بعد الدم في الفبرين انحالل نشاط ذروة على العثور تم

أنه إلى الحيوانية البيانات تشير الكلى. طريق عن منه التخلص ويتم الكبد في بروتيني بشكل الستربتوكيناز استقالب يتم األخرى ، البروتينات مثل

الصفراء.في تغيير دون الستربتوكيناز إفراز أيضاً يمكن

السريريةقبل السالمة بيانات 5.3

قبل للسالمة أخرى دراسات أي إجراء يتم لم الطفرات. إمكانات على دليل على العثور يتم لم  ، Streptokinase Biofactorعلى  Amesاختبار في

.Streptokinase Biofactorعلى السريرية

الصيدالنيةالتفاصيل 6.

السواغاتقائمة 6.1

مانيتول ، )جاليسين(أسيتيك أمينو حمض البشري ، الزالل

التوافقعدم 6.2

مع الطبي المنتج هذا خلط عدم يجب به. الموصى النحو على  Streptokinase Biofactorاستخدام عند توافق عدم حاالت أي عن اإلبالغ يتم لم

األخرى.الطبية المنتجات

االفتراضيالعمر 6.3

سنتان.هي 750000 و  250000Streptokinase Biofactor من المفتوحة غير للقوارير االفتراضي العمر

للتخزينخاصة احتياطات 6.4

التجميد.يجوز وال مئوية درجة 25  +فوق التخزين يجوز ال

مئوية.درجة 8 +إلى مئوية درجة 2 +عند الثالجة في ساعة 24 من ألكثر تكوينه المعاد المحلول بتخزين تقم ال

ومحتوياتهاالحاوية طبيعة 6.5

للطي.قابلة بالستيكية أغطية مع األلومنيوم من وختم مطاطي إغالق مع زجاجية قوارير في 750000 و  250000Streptokinase Biofactor توفير يتم

واحدة.قنينة على تحتوي عبوات في 750000 و  250000Streptokinase الحيوي العامل يتوفر

األخرىوالمناولة للتخلص خاصة احتياطات 6.6

ولكن السريع ، التكوين إعادة لتسهيل برفق المحلول تحريك يجب للحقن. ماء أو فسيولوجي ملحي محلول من مل 4-5 في المحتويات إذابة يجب

الرغوة.لتجنب الحذر توخي يجب
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التسريب.بمضخة لإلعطاء كمخفف الكتات رينجر محلول أو 5٪ ، فركتوز محلول 5٪ ، جلوكوز محلول فسيولوجي ، ملحي محلول استخدام يمكن

المحلية.للمتطلبات وفقاً مستخدمة غير نفايات أو طبي منتج أي من التخلص يجب

التسويقترخيص حامل 7.

GmbH Biofactor

14Germany، Harzburg Bad -38667D، ستر. هوش رودولف

info@biofactor.deاإللكتروني: البريد 960516 5322 49 +الفاكس:

التسويقترخيص  )أرقام(رقم 8.

0003/ 29723PL  29723 /0002وPL

التفويضتجديد   /األولالتفويض تاريخ 9.

2009مايو 1998-15 يونيو 26

النصمراجعة تاريخ 10.

2015/07

-

-

جانبيةتأثيرات عن اإلبالغ

الصلةذات األدوية

نفس  )streptokinase 22=٪ q٪22 ؟ search/  emc (/النشطة المكونات نفس

)company/  emc  /450 (/الشركة

المرجعية

اإللكترونيالبريد

-

✉

2015أغسطس  emc: 11على تحديث آخر

-

-

التغييراتعرض

)print/  smpc/  4255/  product/  emc (/طباعة

بالشركةاالتصال تفاصيل

المحدودةالمتحدة المملكة فارما كنت   /لالدويةمنارة
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تبوك

AF 1UB11 ، Heathrow ، Park Stockley ، Avenue Roundwood  ، 4Bower Theالمتحدة ، المملكة

فاكس

08454375567

الطبيةللمعلومات اإللكتروني البريد

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

هاتف

08454375565

الطبيةللمعلومات المباشر الخط

+  44)0( 1233506574

 العمالءلخدمة المباشر الخط

0800220280

 )us-contact/  emc (/بنا اتصل

)links/  emc (/الروابط

)accessibility/  emc (/الوصول إمكانية

إعدادات  )legal-and-policy-privacy/  emc (/والخصوصية القانونية السياسة

االرتباطتعريف ملفات

خريطة  )glossary/  emc (/المسرد

)map-site/  emc (/الموقع

http://www.datapharm.com()

smpc/4255/product/emc/https://www.medicines.org.uk9/9

https://www.medicines.org.uk/emc/contact-us
https://www.medicines.org.uk/emc/links
https://www.medicines.org.uk/emc/accessibility
https://www.medicines.org.uk/emc/privacy-policy-and-legal
https://www.medicines.org.uk/emc/glossary
https://www.medicines.org.uk/emc/site-map
mailto:medical@kent-athlone.com
http://www.datapharm.com/

